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1. ENQUADRAMENTO  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou a sociedade a 

ajustar a sua forma de vida, com o objetivo de conter a propagação do vírus e controlar a situação 

epidemiológica, garantindo assim a segurança dos portugueses e a proteção dos grupos de risco. 

De acordo com as orientações do governo e da DGS, foi determinado o encerramento dos parques infantis 

da responsabilidade do município de Serpa, como medida de controlo à propagação da COVID-19. Após a 

publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril de 2021, que declara a 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, estes espaços podem, a partir de 1 

de maio, retomar o seu funcionamento mediante autorização do presidente da câmara municipal 

territorialmente competente, no cumprimento das orientações definidas pela DGS. 

Assim, de acordo com o enquadramento acima, é elaborado o presente Plano de Contingência da CMS 

para os Parques Infantis. 

2. OBJETIVO  

Com o objetivo de permitir que a frequência dos Parques infantis ocorra de forma segura e responsável, 

procedeu-se à elaboração do Plano de Contingência que visa a definição das medidas a adotar pelo 

município e pelos seus colaboradores, bem como pelos utilizadores.  

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. PROCEDIMENTO FACE A UM CASO SUSPEITO  

De acordo com a norma da DGS n.º 20/2020, de 09.11.2020, considera-se que com base nos critérios 

clínicos, um caso suspeito de COVID-19, qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes 

sintomas: 

 I. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

 II. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

 III. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

 IV. Anosmia de início súbito (perda de olfato); 

 V. Disgeusia ou ageusia de início súbito (perda parcial ou total do paladar). 
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PROCEDIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MEDIDAS PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO  

Qualquer utilizador com sinais e sintomas de COVID-19, ou que identifique um utilizador com critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito, deve contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e manter a 

distância de segurança para com os outros utilizadores, não devendo, em caso algum, abandonar a área 

onde se encontra, sem ordem expressa das Autoridades de Saúde.  

 

O Profissional da Linha Saúde informa o Utilizador:  

A - Se não se trata de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos à situação clínica do utilizador;  

B - Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: Desta validação o resultado poderá ser:  

B.1 - Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para a COVID-19: o SNS define os procedimentos 

à situação clínica da pessoa. 

B.2 - Caso Suspeito Validado: é ativo os procedimentos definidos pelo SNS para a situação. É 

imperativo que a(s) pessoa(s) permaneça(m) no parque com uma distância de segurança dos 

outros utilizadores.  

O acompanhante responsável pela criança colabora com o SNS na identificação dos contactos próximos do 

doente e informa os restantes. 

  

O Caso Suspeito Validado, poderá:  

- Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, procedendo-se à limpeza e desinfeção do 

espaço.  

- Se o Caso for confirmado, o parque infantil ficará interdito até à validação da descontaminação (limpeza 

e desinfeção) pela Autoridade de Saúde, bem como o levantamento da interdição:  

- O Município procederá a limpeza e desinfeção (descontaminação) do parque infantil. 

  

Aparecimento de Sintomas 

 

Qualquer utilizador com sinais ou sintomas de COVID-19, deve contactar a Linha Saúde 24 - SNS 24 (808 24 24 

24) e seguir as orientações do SNS, mantendo a distância de segurança para com os outros utilizadores, não 

devendo abandonar o local sem ordem expressa das Autoridades de Saúde 
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5. MEDIDAS A ADOTAR PELO MUNICÍPIO 

➢ Fornecer a todos os colaboradores o Plano de Contingência e garantir que estão aptos para colocar em 

prática todas as medidas preconizadas, informando-os especialmente sobre como reconhecer e atuar 

perante um utilizador ou colaborador com suspeita de COVID-19;  

➢ Afixar no parque infantil as regras;  

➢ Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool à entrada do parque;  

➢ Reforço da limpeza e desinfeção regular dos equipamentos, superfícies e do espaço.  

 

6. REGRAS A ADOTAR PELOS COLABORADORES  

➢ Uso obrigatório de máscara, bem como adoção do distanciamento físico recomendado e higienização 

das mãos com frequência;  

Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se 

no local de trabalho, e devem contactar a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas;  

➢ Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, durante o seu turno de 

trabalho, devem ser considerados como Caso Suspeito, devendo contactar o seu chefe direto via telefone 

e proceder em conformidade com o Plano de Contingência do Município.  

 

7. REGRAS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES  

Entende-se por utilizadores: a criança e o responsável pela criança:  

➢ Uso obrigatório da máscara por adultos e por crianças a partir de 10 anos;  

➢ Higienizar as mãos à entrada e durante a utilização dos equipamentos;  

➢ Respeitar a distância entre pessoas, de pelo menos, 2 metros;  

➢ Respeitar a etiqueta respiratória;  

➢ Evitar aglomerados junto dos equipamentos;  

➢ O responsável pela criança deverá se fazer acompanhar de solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) e proceder com frequência à desinfeção das mãos das crianças;  

➢ Não deve levar para o parque brinquedos, e nem partilhar materiais e equipamentos;  

➢ Não deve consumir alimentos e bebidas no parque.  

Serpa, 3 de maio de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/  
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