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1. ENQUADRAMENTO 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com 

as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a 

transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a 

Saúde Pública.  

 

1.1. O QUE É A COVID 19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). O 

coronavírus intitulado COVID-19 foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na 

China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em 

seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. 

 

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, 

como pneumonia. 

 

O agente causal da COVID-19, é o novo Coronavírus SARS-CoV-2. 

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), e dores musculares generalizadas.  

 

1.3. COMO SE TRANSMITE 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas.  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de 

pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser 

tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos.  

 

 

2. DEFINIÇÃO CASO SUSPEITO 

As medidas e procedimentos de resposta desenvolvidos no âmbito da pandemia de COVID 19 

são desencadeados face à suspeição de infeção pelo vírus, e assentam na sintomatologia 

apresentada. Assim, atualmente, a definição de caso suspeito resulta da norma n.º 4/2020 da 
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DGS, datada de 23 de março de 2020, atualizada a 25 de abril de 2020, após revogação da 

norma n.º 2/2020, e tem a seguinte redação: 

Caso suspeito 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou 

agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade 

respiratória, são considerados suspeitos de COVID-19 

 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A ABERTURA DAS OFICINAS DE VERÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Considerando a existência de agregados familiares com crianças sem suporte familiar no horário 

de expediente, as Oficinas de Verão são uma resposta social da Câmara Municipal de Serpa 

que possibilita, durante os meses de julho e agosto, atividades lúdicas e de lazer a crianças em 

idade pré-escolar e escolar, até aos 10 anos, cujos encarregados de edução se encontrem 

ambos com ocupações profissionais. 

No atual quadro de pandemia, para que as Oficinas de Verão da CMS ocorram em segurança, 

é necessário definir regras de organização e funcionamento para os espaços, e para as crianças, 

encarregados de educação e funcionários, de acordo as medidas preventivas e de resposta, 

presentes nas normas e orientações da Direção-Geral de Saúde, que constituem pontos 

importantes na prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, assim como o procedimento 

a adotar por todos os intervenientes nas Oficinas de Verão, perante um caso suspeito.  

 

Neste contexto, é elaborado o Plano de Contingência para as Oficinas de Verão da Câmara 

Municpal de Serpa, de acordo com a Orientação 006/2020 de 26/02/2020 e Orientação 032/2020 

de 14/06/2020, ambas da Direção Geral da Saúde (DGS), que contempla:  

a. Identificação de estabelecimentos, intervenientes e contactos; 

b. Definição de Regras de Organização, Acesso e Funcionamento dos diversos espaços 

(salas, salas de refeição, sala de atividades) que constituem as Oficinas de Verão  

c. Definição do procedimento a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;  

d. Definição de uma área de isolamento, equipada com telefone, cadeira, água e alguns 

alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária (ANEXO I);  

e. Definição dos circuitos necessários para o caso suspeito chegar e sair da área de 

isolamento;  

f. Registo e atualização dos contactos de emergência das crianças e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação1;  

                                                           
1 Integra o presente plano informação de contacto (atualizada) de todos os encarregados de educação  
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g. Formação a todos os funcionários relativa ao Plano de Contingência e às medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 e procedimentos de limpeza2; 

h. Definição de responsabilidade e elo de ligação com as Entidades da Saúde (Unidades 

de Saúde Pública), o Serviço de Educação e Ação Social da CMS e a Proteção Civil;  

i. Formação e/ou informação a crianças e aos seus encarregados de educação, 

relativamente às regras de conduta do espaço e medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19;  

j. Divulgação e afixação em locais visíveis das regras de segurança definidas, bem como 

dos folhetos elaborados sobre o uso de máscara, medidas de distanciamento, lavagem 

das mãos e etiqueta respiratória (ANEXO II). 

  

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-

se as orientações da Direção-Geral da Saúde.  

As situações não previstas no presente plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS, MEDIDAS GERAIS, 

DEFENIÇÃO DE RESPONSÁVEIS E CONTACTOS 

Identificação dos estabelecimentos 

As Oficinas de Verão vão funcionar nos estabelecimentos de ensino destinados ao Pré-escolar 

e 1.º Ciclo do concelho de Serpa, da responsabilidade da Autarquia, à exceção de Serpa, que 

irá funcionar nas instalações do Musibéria, devidamente adaptadas para o efeito. 

As regras e orientações definidas para os edifícios escolares localizados em Pias, Vales Mortos, 

Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e Vale de Vargo, vão de encontro aos Planos de 

Contingência elaborados pelos Agrupamentos de Escolas onde os polos se inserem, sendo o 

Musibéria alvo de maior especificidade e atenção no presente Plano, por não dispor desta 

ferramenta  

Musibéria (4 salas) 

Escola Básica de Pias (1 sala) 

Escola Básica de Vales Mortos (1 sala) 

Escola Básica Vila Nova de S. Bento (1 sala) 

Jardim de Infância de Vila Nova de S. Bento (2 salas) 

Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho (1 sala) 

 

Medidas Gerais Preventivas 

A Câmara Municipal de Serpa assegura em todos os estabelecimentos onde se desenvolve as 

Oficinas de Verão, as seguintes medidas preventivas de Higiene e Proteção:  

                                                           
2 Formação realizada no dia 29 de junho em Vales Mortos e no dia 30 de junho, nas restantes 
localidades, (Carla Ornelas), integra o presente plano cópia das folhas de formação assinadas. 
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a) Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de 

papel de uso único, param a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos;  

b) Gestão de resíduos diários, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

Recolha e colocação dentro de um saco preto devidamente fechado. De seguida, 

colocação em contentor de recolha normal, sem necessidade de proceder a tratamento 

especial. Apenas e no caso de ser necessária a ativação do Plano de Contingência e 

uso da área de isolamento, o tratamento obedecerá ao acondicionamento e recolha em 

contentor próprio para o efeito, com entrega para destino final adequado; 

c) Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos 

estabelecimentos, definidos na 5.ª Versão do Procedimento de Limpeza e Desinfeção 

de Edifícios, elaborado de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS, (ANEXO II);  

d) Equipamento de proteção individual de acordo com as funções desempenhadas para 

todos os funcionários (ANEXO II);  

e) Dispensador de solução à base de álcool para desinfeção de mãos à entrada e à saída 

do estabelecimento, salas e espaços destinados às atividades (um por sala, só serão 

utilizados um por dois espaços se as portas estiverem lado a lado).  

f) Realização de limpeza e desinfeção das instalações, antes da abertura das Oficinas de 

Verão. 

 

Identificação de Funcionários 

Estabelecimento Sala Funcionárias julho Funcionárias agosto 

Musibéria 

8:00 – 17:30horas 

Sala 1 

Marta Malagueta Maria Arménia 

Ana Branquinho Ana Branquinho 

Margarida Morgado Andreia Raposo 

Maria Arménia  

Sala 2 

Fátima Picareta Maria Valério 

Maria Arménia Ana Barrocas 

Maria Valério Marta Malagueta 

Manuela Bule Manuela Bule 

Almerinda Raposo  

Sala 3 

Patrícia Furão Patrícia Furão 

Mercedes Gonçalves Mercedes Gonçalves 

Fátima Picareta Fátima Picareta 

Sala 4 

Mónica Salvador Margarida Morgado 

Margarida Morgado Almerinda Raposo 

Fátima Picareta Fátima Lourenço  

Fátima Lourenço Ana Barrocas 

 Mónica Salvador 

Portaria 

Ana Barrocas Ana Micala Charraz 

Sofia Floriano Joana Abraços 

Andreia Raposo Ana Galamba 

Escola Básica de Pias 

8:00 – 17:30horas 
Sala 1 

Marisa Teodoro Marisa Teodoro 

Maria Helena Mestre Maria Helena Mestre 
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Madalena Borralho Madalena Borralho 

Marcelina Cachopo Marcelina Cachopo 

EB de Vales Mortos 

8:00 – 17:30horas 
Sala 1 

Catarina Eugénio Catarina Eugénio 

Flora Xavier Flora Xavier 

 Sofia Rodrigues 

Pré-escolar de Vila Nova de 

S. Bento 

8:00 – 17:30horas 

Sala 1  

Benta Mouralinho Benta Mouralinho 

Leila Sabala Leila Sabala 

Sara Mafaldo  

Sala 2  

Benta Soares Sara Mafaldo 

Pedro Palma Manuela Guerreiro 

Manuela Guerreiro  

Jardim de Infância de Vila 

Verde de Ficalho 

8:00 – 17:30horas 

Sala 1 

Adriana Rendeiro Adriana Rendeiro 

Marlene Branco Marlene Branco 

Maria Isabel Garcia  Maria Isabel Garcia  

Escola Básica de Vale de 

Vargo 

8:00 – 17:30horas 

Sala 1 

Carme Sousa Carmen Sousa 

Maria Amália Maria Amália 

 Melissa Ramalho 

 

Contactos: 

Responsável do Plano: Vereadora do Pelouro da Ação Social e Educação, Dra. Odete Borralho; contacto: 

961 175 522 

Coordenadora do Plano e responsável pela aplicação das medidas e regras previstas no Plano de 

Contingência, Serviços de Educação e Ação Social da CMS, Dra. Sara Romão contacto: 284 544 

597. Dra. Catarina Luzia – Em substituição 

Serviço de Proteção Civil Municipal, Dr. Francisco Bentes, contacto: 961 277 812 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde pública), contacto: 284 325 821 

 

 

3.2. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO 

Dentro e fora do estabelecimento, são respeitadas as condições necessárias para se manter o 

distanciamento físico, bem como um conjunto de critérios e regras com o objetivo de mitigar o 

risco de propagação da doença: 

a) As crianças são organizadas em grupos, mantendo-se essa organização ao longo de 

todo o período em que permanecem integradas nas Oficinas de Verão. No edifício do 

Musibéria, são ainda adotadas medidas de distribuição de acordo com as suas idades;  

b) Caso haja crianças do mesmo grupo escolar, estas são mantidas na mesma sala, 

respeitando-se, sempre que possível, as idades;  

c) A cada grupo é atribuída uma sala;  

d) Nas salas são mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre pessoas. Para tal:  

a. As mesas são dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo 

com a estrutura física das salas e, 
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b. As mesas são dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique as crianças e jovens virados de frente uns para os outros;  

e) O acesso à sala é limitado apenas aos funcionários e crianças afetos à mesma; 

f) Cada sala deve ser sempre utilizada pelo mesmo grupo de crianças, de acordo com a 

dimensão e características dos estabelecimentos;  

g) Apenas é permitido o acesso por crianças e por funcionários da CMS afetos às Oficinas 

de Verão, aos locais identificados no Plano;  

h) Sempre que possível, são privilegiadas atividades em espaços abertos (pátios, 

logradouros, jardins).  

i) No acesso a salas comuns para o desenvolvimento de atividades, será cumprida a 

lotação máxima definida para cada espaço, existindo apenas os lugares que podem ser 

ocupados de forma a garantir as regras de distanciamento físico de 1,5 a 2m entre 

crianças. Estes espaços serão sempre higienizados e desinfetados após cada utilização; 

j) São definidos circuitos de entrada e de saída desfasados, sempre que possível, para 

evitar o cruzamento de crianças que não sejam do mesmo grupo. Quando não for 

possível por razões de dimensão ou características dos edifícios, a circulação deve ser 

sempre o mais encostado ao lado direito, por forma a não haver cruzamentos;  

k) Sempre que possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos 

estabelecimentos, não comprometendo a segurança das crianças;  

 

 

3.3. REGRAS DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO 

a) No acesso ao estabelecimento deve-se efetuar a higienização das mãos à entrada e à 

saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

b) O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas que acedem ao estabelecimento, 

devendo garantir a sua colocação antes de entrar no mesmo; 

c) Devem ser cumpridas as regras de distanciamento (1,5m a 2m) e de etiqueta 

respiratória; 

d) Os portões e portas são abertos de forma a evitar o toque frequente em superfícies, não 

comprometendo a segurança das crianças; 

e) À chegada e saída das Oficinas de Verão, as crianças devem ser entregues/recebidas 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, à 

porta do estabelecimento, não sendo permitida a circulação dos mesmos dentro do 

estabelecimento;  

f) São registadas diariamente as entradas e as saídas das crianças na portaria, em folha 

de registo elaborada para o efeito; 

g) As crianças, bem como os funcionários com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-

19 não devem apresentar-se nos estabelecimentos onde funcionam as Oficinas de 

Verão. Devem contactar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 
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especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos 

profissionais de saúde.  

 

 

3.4. REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE ATIVIDADES 

As crianças não partilham objetos ou os mesmos são devidamente desinfetados entre 

utilizações:  

a) É obrigatório o uso de máscara em sala pelos funcionários; 

b) Devem ser cumpridas as regras da etiqueta respiratória e, sempre que possível, de 

distanciamento; 

c) Sempre que possível, as crianças devem ocupar o mesmo espaço; 

d) É garantido o material individual necessário para cada atividade, que preferencialmente 

deve ser em material lavável;  

e) Não é permitido que as crianças levem brinquedos ou outros objetos não necessários 

de casa;  

f) Nas atividades lúdico-pedagógicas, os objetos de partilha são higienizados e 

desinfetados, sempre que utilizados; 

g) As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente;  

h) Sempre que possível, são promovidas atividades como por exp. “leitura de histórias” em 

círculo alargado.  

 

 

3.5. REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE REFEIÇÃO 

Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene são mantidas:  

a) É obrigatório o uso de máscara nas salas de refeição pelos funcionários; 

b) Devem ser cumpridas as regras da etiqueta respiratória; 

c) Não permitir a troca de utensílios (garfos, colheres, copos etc.) ou alimentos, entre as 

crianças; 

d) Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável; 

e) A deslocação para a sala de refeições é desfasada entre grupos para diminuir o 

cruzamento de crianças, ou em alternativa deve-se considerar fazer as refeições na sala 

de atividades;  

f) Antes e depois do consumo das refeições, as crianças devem lavar as mãos 

acompanhadas para que o façam de forma correta;  

g) Os lugares encontram-se marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível (1,5 a 2 m) entre crianças;  
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h) As pausas dos funcionários das oficinas de verão, nomeadamente para o almoço, 

deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre eles; 

i) É realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno 

(mesas, cadeiras, entre outras).  

 

 

3.6. REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES AO AR LIVRE 

Durante as atividades organizadas pelas Oficinas de Verão no exterior, dentro ou fora do recinto 

das instalações, tais como passeios, atividades desportivas e/ou atividades pedagógicas, devem 

ser garantidas as medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, 

nomeadamente:  

a) É cumprido o distanciamento físico entre crianças e pessoas, sobretudo crianças e 

pessoas de outros grupos ou que não pertençam às Oficinas de Verão da CMS;  

b) É obrigatório o uso de máscara pelos funcionários e animadores nas atividades ao ar 

livre; 

c) As crianças devem lavar regularmente as mãos com água e sabão e, caso necessário, 

ser ajudadas para a sua realização de forma correta;  

d) Os funcionários e animadores devem lavar frequentemente as mãos e cumprir com as 

regras de etiqueta respiratória; 

e) Os objetos utilizados nas atividades ao ar livre são higienizados e desinfetados sempre 

que utilizados; 

f) É evitada a partilha desnecessária de artigos pessoais, por exemplo chapéus;  

g) Não é permitida a organização de atividades em espaços públicos em que não seja 

possível assegurar o distanciamento do grupo das Oficinas de Verão de outras pessoas.  

 

 

4. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO  

Todos os funcionários e animadores da CMS afetos às Oficinas de Verão, devem estar 

informados sobre o Plano de Contingência interno e os procedimentos perante a identificação de 

um caso suspeito de COVID-19.  

Criança 

1) Perante a identificação de um caso suspeito numa criança (se detetado no 

estabelecimento), esta deve ser encaminhada para a área de isolamento, pelos 

caminhos definidos no Plano de Contingência, acompanhada por um dos funcionário que 

acompanha o grupo, que deve permanecer com a criança na área de isolamento; 

2) O funcionário que acompanha a criança contacta a Linha SNS24 (808 242424), e 

proceder de acordo com as indicações fornecidas; 
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3) Assim que a criança seja deslocada para a área de isolamento, o funcionário responsável 

pelo grupo informa a coordenadora do Plano, ou a pessoa designada para sua 

substituição, através do número 284 544 597, que informa o Serviço Municipal de 

Proteção Civil, Dr. Francisco Bentes, através do n.º 961 277 812, e o encarregado de 

educação da criança, alertando o mesmo de que não pode entrar nas instalações; 

4) Todas as restantes crianças são mantidas nas respetivas salas, acompanhadas pelos 

funcionários de sala, até indicação de como proceder pelas Autoridade de Saúde Local 

e/ou Proteção Civil Municipal; 

5) Não é permitida a entrada dos Encarregados de Educação nas instalações, incluindo os 

pais da criança em isolamento, até indicação de como proceder pelas Autoridade de 

Saúde Local e/ou Proteção Civil Municipal;  

6) O funcionário que acompanha a criança deve cumprir com as precauções básicas de 

controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização/desinfeção das mãos, 

evitando sempre levar as mãos à zona da boca, nariz e olhos;  

7) A Autoridade de Saúde local é informada, pela coordenadora do Plano, Dra. Sara 

Romão, ou pela pessoa designada para sua substituição, dos contactos do grupo, de 

forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco. 

Deverá ser solicitada indicação sobre a forma atuação e procedimento a adotar perante 

a situação no que diz respeito à continuidade das Oficinas de Verão; 

8) Todos os encarregados de educação são informados, pela responsável do Plano, Dra. 

Sara Romão, ou pela pessoa designada para sua substituição, relativamente ao caso 

suspeito, alertando-os que não poderão entrar nas instalações, até indicação de como 

proceder pelas Autoridade de Saúde Local e/ou Proteção Civil Municipal; 

9) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pela 

criança com indicação de caso suspeito, nos termos do Procedimento de Limpeza e 

Desinfeção (Orientação 14/2020 da DGS); 

10) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

Funcionários 

1) O funcionário informa o colega de grupo da sua sintomatologia e dirige-se para a sala 

de isolamento, pelo caminho definido, evitando sempre tocar em superfícies; 

2) Já na sala de isolamento o funcionário contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24), e procede 

de acordo com as indicações dadas; 

3) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo 

funcionário, nos termos do Procedimento de Limpeza e Desinfeção (Orientação 14/2020 

da DGS); 
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4) O colega informa a coordenadora do Plano, Dra. Sara Romão, ou a pessoa designada 

para sua substituição, através do número 284 544 597, que informa o Serviço Municipal 

de Proteção Civil, Dr. Francisco Bentes, através do n.º 961 277 812;  

5) Todas as crianças são mantidas nas respetivas salas, acompanhadas pelos funcionários 

de sala, até indicação de como proceder pelas Autoridades de Saúde Local e/ou 

Proteção Civil Municipal; 

6) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

- Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por Infeção pelo Coronavírus – COVID 

19; 

- Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas N.º 1 de Serpa; 

- Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas N.º 2 de Serpa; 

- Orientação n.º 25 de 13 de maio de 2020 – Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, 

Creches familiares e Amas; 

- Orientação n.º 32 de 14 de junho de 2020 – Medidas de Prevenção e Controlo em ATL´s. 

 

Serpa, 26 de junho de 2020 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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 ANEXO I - ÁREAS DE ISOLAMENTO 

 

As áreas de isolamento definidas para os estabelecimentos escolares, à exceção do Musibéria, 

mantêm-se relativamente ao Plano de Contingência do Agrupamento a que pertencem:  

 

Estabelecimento Localização da Sala de Isolamento Caminho para sala de isolamento 

Musibéria Gabinete junto à receção, com reserva 

das instalações sanitárias mais 

próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

Escola Básica de 

Pias 

Gabinete GIAAF, com reserva das 

instalações sanitárias mais próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

Escola Básica de 

Vales Mortos 

Sala do 1.º Ciclo, com reserva das 

instalações sanitárias mais próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

Pré-escolar de V. 

N. de S. Bento 

Sala de Reuniões dos Docentes do 

Pré-escolar, com reserva das 

instalações sanitárias mais próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

Pré-escolar de 

Vila Verde de 

Ficalho 

Sala de Reuniões das Educadoras do 

Pré- escolar, com reserva das 

instalações sanitárias mais próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

Pré-escolar de 

Vale de Vargo 

Biblioteca, com reserva das 

instalações sanitárias mais próximas 

Dependendo da localização, é utilizado sempre o 

caminho mais curto e deve ser evitado o toque em 

qualquer superfície 

  

 
Estas salas estão equipadas com:  

a) Cadeira, banco ou marquesa (para descanso e conforto do estudante ou colaborador 

suspeito de infeção por SARS-CoV-2, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM);  

b) Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

c) Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

d) Solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área);  

e) Toalhetes de papel;  

f) Máscara(s) FFP2;  

g) Luvas descartáveis, bata, touca e cobre sapatos;  

h) Termómetro.  
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ANEXO II – FOLHETOS E CARTAZES INFORMATIVOS 
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ANEXO III – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 

 

Medidas Essenciais e Prioritárias – Reforço de limpeza (extraído do Plano de Contingência da CMS) 

Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum dentro das instalações, 

nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, cozinhas e zonas sanitárias, seguindo as 

instruções e técnicas descritas  

A limpeza dos Edifícios da Câmara Municipal de Serpa é reforçada e são respeitados os seguintes 

procedimentos gerais pelos trabalhadores afetos a esta atividade, sendo os mesmos devidamente 

formados e informados de todos os procedimentos abaixo descritos:  

 Não usar vassouras, espanadores ou outro utensílio/equipamento de limpeza do pó a seco; 

 Realizar a limpeza do pó por meios húmidos, utilizando-se para o efeito um pano embebido em 

água e detergente, a fim de remover não só o pó como a sujidade em geral; 

 Utilizar o detergente adequado à superfície a tratar; 

 Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, nomeadamente, as luvas e a mascara, 

cumprindo com as regras; 

 Limpar com movimentos de limpeza suaves, de forma a minimizar o levantamento de partículas. 

 

Frequência da Limpeza 

Limpeza de pontos 

críticos 

(2 a 3 vezes por dia) 

Limpeza de pontos 

críticos 

(6 vezes por dia no 

mínimo) 

Limpeza corrente 

(1 vez por dia) 

Limpeza de conservação 

(1 vez por semana) 

Hall de entrada 

Escadas 

Corredores 

Instalações sanitárias  

Pavimento dos 

gabinetes 

 

Botões  

Interruptores 

Corrimões 

Relógio de ponto 

Fotocopiadoras  

Telefones  

Computadores  

 

Mobiliário (mesas, 

cadeiras e secretárias) 

Pavimento dos gabinetes 

Portas  

Vidros das janelas 

Estores e precianas 

Varandas 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 

GABINETES E SALAS DE REUNIÃO – Pano Azul (mesas, secretárias, cadeiras e armários)  

COPAS / AREAS REFEIÇÃO – Pano Verde (mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos) 

ATENÇÃO 
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TÉCNICAS DE LIMPEZA 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se: 

 Recolher os resíduos espalhados; 

 Abrir portas e  janelas para favorecer a ventilação do espaço; 

 Afastar o equipamento existente das paredes para facilitar a limpeza. 

 

A sequência da limpeza geral deverá ser: 

 1.º Pontos de luz e teto (se aplicável);  

 2.º Paredes;  

 3.º Janelas e portadas (face interior e exterior);  

 4.º Mobiliário e utensílios;  

 5.º Chão. 

 

Na limpeza dos espaços (teto, paredes), quando aplicável, deve ter-se em atenção a orientação da limpeza: 

Orientação horizontal – da zona mais afastada para a mais próxima da porta (limpeza do fundo da 

sala para a porta de saída). 

Orientação vertical – de cima para baixo, ou seja, em primeiro lugar limpar o teto e por fim o chão.  

 

Na limpeza de superfícies (secretárias, mesas, cadeiras, armários, etc.), devem respeitar-se as seguintes 

orientações: 

- Realizar a limpeza a húmido e detergente adequado; 

- Após a limpeza, as superfícies devem ficar o mais secas possível e nunca “encharcadas”. 

 

1.º - Caso não disponha de desinfetante, prepara a solução de lixivia (hipoclorito de sódio) 1 parte de lixivia 

para 99 partes iguais de água; 

2.º - Lavar primeiro tudo com pano humedecido em água e o detergente habitual; 

3.º - Espalhar uniformemente a solução de desinfeção; 

4.º - Deixar atuar nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (fundamental); 

5.º - Limpar com água; 

6.º Deixar secar ao ar. 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS - Pano Amarelo (banheiras; poliban; bacias; azulejos e paredes) 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS – Pano Vermelho (sanitas) 
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- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, 

vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - 

diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre 

visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

Na limpeza e desinfeção de superfícies de áreas comuns (chão), deve-se: 

 Começar pela zona mais limpa; 

 Fazer o contorno da divisão; 

 A esfregona deve ser agitada dentro do balde e bem espremida; 

 Devem adotar-se movimentos ondulantes e manter as franjas da esfregona abertas. 

 

Instalações Sanitárias 

Utilizar panos diferentes: 

Pano Amarelo – para os lavatórios e as áreas à volta destes  

Pano Vermelho – para a área exterior da sanita 

Seguir a sequência: 

1.º Despejar os resíduos, higienizando os contentores; 

2.º Iniciar a limpeza pelo lavatório (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 

destes  

3.º Lavar dispensadores de consumíveis – toalhetes, sabão liquidam e papel higiénico (com 

reposição se necessário nos wc); 

4.º Limpar as sanitas; 

5.º Limpar o chão. 

 

Limpeza da sanita: 

Parte interior (limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba): 

- Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo com a tampa fechada (sempre que 

exista) 

- Não deitar lixivia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa 

nociva para a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante e deixar atura durante pelo menos 5 

minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Voltar a descarregar a água. 

 

Parte exterior (pano vermelho): 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 
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- Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos 

lados); 

- Passar com pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. 

- No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido com desinfetante em todas as torneiras. 

- Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, 

vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - 

diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre 

visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, 

fezes): 

- Utilizando luvas resistentes, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar 

os líquidos; 

- Aplicar de seguida a solução de lixivia na diluição de 1 parte de lixivia em 9 partes iguais de água; 

- Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos, tapando a zona afetada com toalhetes para não ser pisada; 

Lavar a área suja com água e detergente comum. 

 

Deve ser tido em consideração os seguintes pontos críticos, que devem ser limpos frequentemente: 

- Manípulos das portas; 

- Botões e interruptores; 

- Relógio de ponto; 

- Corrimões; 

 

Regras de segurança: 

- Conhecer a composição do produto empregue; 

- Respeitar as recomendações de emprego, doses, diluições e incompatibilidades; 

- Utilizar sempre o equipamento de proteção; 

- Lavar imediatamente e abundantemente com água se a pele ou mucosas forem atingidas por 

projeções do produto; 

- Limpar sempre o recipiente em que se diluiu ou utilizou o desinfetante; 

- Respeitar o tempo de conservação da diluição utilizada; 

- Manter as embalagens das soluções desinfetantes fechadas quando não estão a ser utilizadas; 

- Nunca utilizar produtos que não sejam autorizados 
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Produtos utilizados pela autarquia, em substituição das soluções com lixivia 

 

- Biofast (solução em hidrálcool para desinfeção das superfícies mais tocáveis)  

- Iporclor (pastilhas efervescentes para a limpeza de pavimento, paredes e superfícies) 

- Mentabact (Spray ambientador do ar) 

- Panos de 4 cores 

 

EPI’s utilizados 

- Para risco moderado – Avental, touca, cobre sapatos e luvas descartáveis  

- Para risco elevado – Bata, touca, cobre sapatos, cobre braços e luvas descartáveis, em caso de 

surgimento de casos por COVID-19 

 

Procedimentos segundo a Orientação nº014/2020 de 21/03/2020 
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ANEXO IV – CIRCUITOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS ESPAÇOS DO MUSIBÉRIA 

 

 

 

  

Sala de Atividades n.º 1 (ensino básico) 

Sala de Atividades n.º 2 (ensino básico) 
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Sala de Atividades n.º 1 e n.º 2 (ensino pré-escolar) 
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Sala de Refeições Sala de Isolamento 


