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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o Centro
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste
momento, um risco moderado a elevado de importação de casos de Coronavírus intitulado de COVID -19 - nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu
(UE/EEE), sendo o risco de transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde
que sejam cumpridas as práticas de prevenção.
No cumprimento do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de Março, os empregadores
públicos devem elaborar um plano de contingência, alinhado com as orientações
emanadas

pela

Direção-Geral

https://www.dgs.pt/corona-virus,

da

Saúde

nomeadamente

a

(DGS),
Orientação

disponíveis

em

n.º

de

6/2020,

26/02/2020.
O plano de contingência deve conter, ainda, os procedimentos alternativos que permitam
garantir o normal funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, que sejam
considerados os mais adequados face à respetiva natureza, atribuições e caracterização
de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só
deverá ser afastado por razões imperiosas de interesse público.

2. OBJETIVOS
O presente “Plano de Contingência” pretende antecipar e gerir o impacto de uma
situação de infeção pelo novo Coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19) nos colaboradores e,
consequentemente, nos serviços da Câmara Municipal de Baião (CMB), visando:
a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação do
vírus e manter os serviços essenciais da CMB em funcionamento;
b) Definir a estrutura de decisão e de coordenação na CMB;
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c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e
para o exterior da CMB;
d) Preparar o restabelecimento da situação e atividades normais tão rápido e seguro
quanto possível.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O Plano de Contingência da CMB estabelece e documenta os procedimentos de decisão e
coordenação das ações ao nível dos diversos setores da Autarquia e o processo de
comunicação interna e externa, nomeadamente com as entidades nacionais de saúde.
Os setores da autarquia inseridos nos três Agrupamentos de Escolas do concelho serão
abrangidos

pelos

planos

de

contingência

da

responsabilidade

dos

próprios

Agrupamentos.
O Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que se justifique, tendo sempre
em atenção as orientações emanadas pelas entidades nacionais de saúde.

4. POLÍTICA E PRINCÍPIOS
O Plano de Contingência tem subjacentes os seguintes princípios e numerados por ordem
decrescente de valor percebido:
a) Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de
trabalho (por via do contacto com colegas ou por contacto com terceiros,
nomeadamente o público) e tentando impedir/limitar a propagação no interior
das instalações da CMB;
b) Preservar e proteger a continuidade dos serviços, assegurando a manutenção dos
serviços essenciais;
c) Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da
situação de crise;
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d) Gerir a informação, interna e externa, de forma transparente, clara e concisa.

5. DETERMINANTES DA INFEÇÃO PELO COVID-19

5.1. O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS
Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo
(serve diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960.
A maioria das pessoas infeta-se com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são
uma causa comum de infeções respiratórias brandas a moderadas de curta duração.
Entre os coronavírus encontra-se, também, o vírus causador de pneumonia atípica grave,
conhecida por SARS, o MersCOV e o novo coronavírus.
O novo coronavírus - SARS-COV-2 (COVID-19) - foi identificado pela primeira vez em
Dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei. Este novo agente
nunca tinha sido identificado antes em seres humanos.
(Fonte: DGS)

5.2. COMO SE TRANSMITE
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
•

Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

•

Pelo contacto direto com secreções infeciosas;

•

Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1
mícron)

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento
sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero.
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante
uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais
podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em
seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode
conduzir à transmissão da infeção.
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela CMB devem ter em conta
as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta
(superfícies/objetos contaminados).
(Fonte: DGS)

5.3. PRINCIPAIS SINTOMAS DO COVID-19 E FORMAS DE PROTEÇÃO
O COVID-19 apresenta, na maioria dos casos, uma evolução de baixa gravidade e a
maioria das pessoas (cerca de 80%) recupera sem precisar de tratamento. Uma em cada
seis pessoas infetadas com o COVID-19 desenvolve sintomas graves, principalmente as
mais idosas e com problemas crónicos como diabetes, insuficiência cardíaca e outros
(Fonte: OMS).
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda
como febre, tosse e dificuldade respiratória, cefaleia, dores musculares e fraqueza
generalizada.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda,
falência renal e de outros órgãos e eventual morte (Fonte: DGS).
Como formas de proteção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda medidas
de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença:
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•

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar
ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar
sempre o lenço de papel no lixo);

•

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão e/ou uma solução à base de
álcool. Devem ser lavadas sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após
contacto direto com pessoas doentes;

•

Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.

6. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

6.1. CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO COORDENADOR DO PLANO (GCP)

Coordenador do Plano

Presidente da CMB, Paulo Pereira
Adjunto do Presidente, Armando Pinho

Coordenadores Adjuntos do Plano
Proteção Civil, Dora Pinto
Chefe de Divisão, Couto Barbosa
Grupo de Monitorização e
Acompanhamento

Chefe de Divisão, Joaquim Azeredo
Chefe de Divisão, José Rangel

Nota: Sempre que um membro do GCP se encontre ausente por motivo de doença,
assistência à família ou em gozo de férias, deve informar o Serviço dos Recursos
Humanos, sendo substituído no GCP pelo responsável imediatamente abaixo na cadeia
hierárquica.
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6.2.

ATIVAÇÃO DO PLANO

Sem prejuízo das orientações emanadas pela DGS, a ativação das diferentes fases do
Plano é determinada pelo respetivo Coordenador, após audição do Grupo Coordenador
do Plano.

6.3.

DESATIVAÇÃO DO PLANO

O Plano é desativado por determinação do seu Coordenador do Plano, após audição do
GCP e com base nas orientações emanadas pela DGS

6.4.

FASES DO PLANO

O presente Plano é constituído por 3 fases distintas:

I.

PRIMEIRA FASE - FASE DE PREVENÇÃO

Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, até que se justifiquem
procedimentos diferentes, serão divulgados nos suportes físicos dentro dos serviços do
Município, os comunicados, orientações e informações, que se revelem ajustados aos
nossos serviços, publicadas pela Direção Geral de Saúde no site www.dgs.pt;
Acresce a informação e formação dos trabalhadores, com os seguintes propósitos:
•

Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores.

•

Esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre a
COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro,
estes terem conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir.

•

In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar
perante um caso suspeito na Organização.
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Nos termos do ponto 5.2.1 da Orientação nº 006/2020 emitida pela Direção Geral de
Saúde, do dia 26/02/2020, serão criadas quatro salas de isolamento, uma localizada no
Pavilhão Multiusos de Baião, uma no edifício do Departamento Técnico, uma nos Serviços
Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere e outra na Escola EB do
Convento (Ancede), equipadas conforme estipulado na referida norma.
Todos os edifícios da autarquia serão munidos de dispensadores de produto de
higienização das mãos antissético para utilização dos colaboradores e público em geral,
de modo a que sejam cumpridas as orientações da DGS;
Sempre que possível, todos os colaboradores do Município deverão cumprir os
procedimentos básicos para higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão
líquido durante pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos e
esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados, preferencialmente, se
as mãos estiverem visivelmente sujas);
Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou de tossir, deverá cumprir
os procedimentos de etiqueta respiratória, evitando tossir ou espirrar para as mãos,
tossindo e/ou espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar
lenço de papel e higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias;
Deverão ser implementados procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e
contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeções respiratórias;
Na receção de cada edifício do Município estão disponíveis máscaras para quem tenha,
nos últimos 14 dias, realizado viagens às áreas dos países atualmente afetados pela
doença ou, tenha tido contacto com casos suspeitos ou confirmados de SARS-Cov-2 e
COVID-19, nos termos definidos pela OMS – antes da colocação da máscara cirúrgica as
mãos devem ser higienizadas.
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II.

SEGUNDA FASE - FASE DE MONITORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou
que identifique um trabalhador na autarquia com critérios compatíveis com a definição
de caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se
para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. A chefia direta deve
contactar, de imediato, os Coordenadores Adjuntos (seguir procedimentos previstos no
Anexo I).
Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o empregador
(ou chefia direta) assegura que seja prestada a assistência adequada ao Trabalhador até à
área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança
(superior a 1 metro) do doente.
O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com
sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara
cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de
controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador doente.
O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o
SNS 24 (808 24 24 24).
Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A
máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara
se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a
oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá
ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço
de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por
outra.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após
avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador:
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− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à
situação clínica do trabalhador;
− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o
resultado poderá ser:
− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador
informa os Coordenadores Adjuntos da não validação, e este último deverá informar o
médico do trabalho responsável.
− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do
trabalhador informa os Coordenadores Adjuntos da existência de um caso suspeito
validado na Organização.
Na situação de Caso suspeito validado:
− O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o
transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para
testes laboratoriais;
− O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos
trabalhadores designados para prestar assistência);
− A Câmara Municipal colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos
contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);
− A Câmara Municipal informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde
do trabalhador;
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− A Câmara Municipal informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito
validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de
comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.
O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da
equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o
contacto deste trabalhador com outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações
adicionais do Caso suspeito validado nas instalações da Organização.

III.

TERCEIRA FASE - FASE DE AÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua
vez informa a Autoridade de Saúde Local.
A Autoridade de Saúde Local informa a Câmara Municipal dos resultados dos testes
laboratoriais e:
− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais do Município, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação
são desativadas as medidas do Plano de Contingência da Organização;
− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.
Na situação de Caso confirmado a Câmara Municipal deve:
− Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
− Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho
do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
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− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50
ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado
para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho (Dra.
Isabel Pedro, Diretora Clínica dos Serviços Externos de SST) comunica à DGS informações
sobre as medidas implementadas na Câmara Municipal, e sobre o estado de saúde dos
contactos próximos do doente.

Procedimento de vigilância de contactos próximos:
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (ver Anexo
II).
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
a) “Alto risco de exposição”, que é definido como:
- Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros do
Caso);
- Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em
espaço fechado;
- Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres),
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expectoração, sangue, gotículas respiratórias;
b) “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
- Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex.
em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro).
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- Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m)
seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser
ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao
início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde
Local, em estreita articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve:
- Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
- Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente,
informar, aconselhar e referenciar, se necessário)
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de
precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data
da última exposição a caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada:

De referir que:
− A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre
(medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição)
e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;
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− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na Câmara Municipal,
devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”;
− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica
encerrada para COVID-19.

7. ATIVIDADES QUE PODEM SER TEMPORARIAMENTE SUSPENSAS

Consoante a evolução da situação poderá ser aconselhável, para diminuir os riscos de
contágio, suspender temporariamente as atividades que não sejam absolutamente
necessárias para a prestação dos serviços essenciais.
Nesse caso, os trabalhadores poderão ficar temporariamente dispensados de se
apresentarem no local de trabalho, até ordem em contrário dada pela respetiva
hierarquia, por indicação do respetivo Grupo Coordenador do Plano (GCP). Estes devem
efetuar trabalho à distância, privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, desde
que a função o permita.
Estes trabalhadores poderão, em qualquer altura, ser chamados para substituir outros
trabalhadores em atividades de acordo com o seu perfil de competências.
Ainda no âmbito deste plano de contingência, devem ser equacionadas e avaliadas caso a
caso pelo GCP, a eventual ocorrência das seguintes situações:

a) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais
fechados quer em locais abertos ao público. Em caso de não suspensão, os
eventos devem seguir a Orientação n.º 006/2020, de 28/02/2020, da DireçãoGeral de Saúde (DGS) - Recomendações para eventos públicos e eventos de
massas;
b) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a
formações à distância;
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c) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos
candidatos, no âmbito de procedimentos concursais;
d) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de
outros espaços;
e) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso;
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ANEXO I
Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 (Fonte DGS)
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ANEXO II
Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos)
de um Caso confirmado de COVID-19 (trabalhador)
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