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1. OBJECTIVO 

Contribuir para a diminuição do impacto social e económico da infeção pelo Coronavírus COVID-19 e 

manter tanto quanto possível a operacionalidade da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém nas 

valências de creche e jardim-de-infância. 

 

 

2. ÂMBITO 

Este documento aplica-se a todos os profissionais que desempenham funções na Santa Casa da 

Misericórdia de Santiago do Cacém, nas valências de creche e jardim-de-infância. 

 

 
3. REFERÊNCIAS 

Direção Geral da Saúde, Orientação 025/2020 de 13/05/2020, Medidas de Prevenção e Controlo em 

Creches, Creches Familiares e Amas. 

 

 

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

DGS – Direção Geral da Saúde; 

SCMSC - Santa Casa da Misericórdia Santiago do Cacém. 

 

 

5. DESCRIÇÃO  

Na sequência do Despacho nº.2836-A/2020, publicado em Diário da República nº.43/2020, 2º Suplemento, 

Série II de 02/03/2020, é elaborado um Plano de Contingência para prevenção e controlo de infecção pelo 

Coronavírus COVID-19, que é reformulado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral da 

Saúde. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém é responsável por organizar os Serviços de Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da 

segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). É 

obrigação assegurar aos seus trabalhadores e utentes condições de segurança e de saúde, de forma 

continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST). 

 

A infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que pode evoluir para a doença COVID-19, encontra-se em fase 

de mitigação em Portugal, pelo devem ser implementadas medidas de saúde pública como resposta à 

propagação do vírus. 
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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. 

 

As creches e jardim-de-infância com a devida adaptação, são respostas sociais de natureza socioeducativa, 

destinada a acolher crianças. Devido às características destas respostas e à maior dificuldade em aderir às 

medidas preventivas por parte de crianças, existe o potencial de transmissibilidade de SARS- CoV-2 nas 

creches e jardim-de-infância, pelo que devem ser devidamente implementadas medidas de prevenção e 

controlo de infeção. 

 

5.1. Parceiros 

ENTIDADE REPRESENTANTE(S) CONTACTO E-MAIL 

Unidade Local de Saúde 

do Litoral Alentejano 
Diretor Clínico 269 818 100 geral@ulsla.min-saude.pt 

Autoridade de Saúde 
Delegado Saúde 

Pública 
934287830 joaquim.lopez@ulsla.min-saude.pt 

Serviço Local de 

Segurança Social  
Assistente Social  269822217 www.seg-social.pt 

Bombeiros Voluntários de 

Santiago do Cacém 
Comandante 269825440 associacao.sc@netvisao.pt 

Guarda Nacional 

Republicana 
Comandante  269818890 www.gnr.pt 

Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de 

Santiago do Cacém 

Presidente da Câmara 

Municipal 
269 829 424 dpo@cm-santiagocacem.pt    

 

 
5.2. Definição de Caso Suspeito 

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

habitual), ou febre (temperatura > ou igual a 38ºC), ou dispneia/dificuldade respiratória, são considerados 

suspeitos de COVID-19. 

 

5.3. Transmissão da Infeção 

Tendo em conta o conhecimento atual, este vírus pode transmitir-se através de: 

mailto:geral@ulsla.min-saude.pt
mailto:joaquim.lopez@ulsla.min-saude.pt
mailto:dpo@cm-santiagocacem.pt
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- 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 das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a 

sua própria boca, nariz ou olhos. 

 

Os sintomas da COVID-19 são: 

- Tosse; 

- Dificuldade Respiratória; 

- Febre. 

 

A doença tem um tempo de incubação (desde exposição ao vírus até causar sintomas) entre dois a 14 dias 

(mediana de 5 dias). Como consequência, 14 dias após o contacto com um caso, podemos excluir, com 

elevada probabilidade, a possibilidade de desenvolvimento de doença. 

A Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém deve instituir medidas preventivas no âmbito da 

COVID-19 e ter em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão 

indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

5.4. Procedimentos Prévios à Abertura das Valências 

- Assegurar a limpeza geral das instalações, a edifícios com funcionamento exclusivo das respostas sociais 

da área da infância; 

- Rastreio de SARS-CoV-2 a todos os funcionários; 

- A higienização dos espaços deve ser feita em conformidade com a orientação 014/2020 da DGS; 

-Preparação e sinalização visível dos espaços, criando espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, sempre que possível; 

- Implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as orientações da 

DGS; 

- Reorganização dos processos optando pela desmaterialização e privilegiando os meios digitais e 

telefónicos; 

- Assegurar instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel 

de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene; 

- Assegurar a gestão diária de resíduos; 

- Assegurar equipamentos de proteção individual, tais como máscaras, para todos os trabalhadores; 

- Assegurar a existência de dispensador de solução à base de álcool para as pessoas higienizarem as 

mãos à entrada e saída. 

- Implementação de uma área de isolamento, onde será possível efetuar chamadas telefónicas, e onde 

existe cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis e acesso à instalação sanitária.  
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5.5. Como reduzir o risco de transmissão do SARS-CoV-2 

 

Regras de Etiqueta Respiratória 

As medidas de etiqueta respiratória a adotar constantemente incluem: 

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

- Tossir ou espirrar para o braço ou manga com cotovelo fletido ou cobrir com um lenço de papel 

descartável; 

- Usar lenços de papel descartáveis para assoar, depositar de imediato no contentor de resíduos e lavar as 

mãos; 

- Se usar as mãos inadvertidamente para cobrir a boca ou o nariz, lavá-las ou desinfetá-las de imediato; 

- Não cuspir nem expetorar para o chão. Se houver necessidade de remover secreções existentes na boca, 

deve ser utilizado um lenço descartável, diretamente da boca para o lenço, e colocar imediatamente no lixo 

após ser usado; 

 

Lavagem correta das mãos 

As mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, em especial nas seguintes circunstâncias 

e como descrito no anexo Folheto Informativo sobre Lavagem Correta das Mãos: 

- Antes de Entrar e antes de sair da instituição; 

- Antes e depois de contactar com os residentes; 

- Depois de espirrar, tossir ou assoar-se; 

- Depois de utilizar as instalações sanitárias; 

- Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente contaminados; 

- Antes e após consumir refeições; 

- Antes e após preparar, manipular ou servir alimentos e alimentar os utentes; 

- Depois de fazer as camas e de tratar a roupa; 

- Depois de retirar as luvas; 

- Sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas. 

-Quando não for possível lavar as mãos, em alternativa, pode ser usada uma solução de base alcoólica. 

-Deve ser evitado tocar com as mãos na cara (olhos, nariz ou boca) especialmente se estas estiverem sujas 

ou possivelmente contaminadas. As mãos devem ser lavadas antes de tocar nestas áreas. 

-As crianças devem ser incentivadas a higienizar as mãos, diversas vezes ao longo do dia, recorrendo a 

formas lúdicas para interiorizar a rotina. 
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6. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NA AÇÃO COM AS CRIANÇAS 

6.1.Procedimentos de receção e entrega das crianças 
 

- A entrada e acesso aos pais ao interior das instalações da instituição, está proibida por tempo 

indeterminado. 

- À chegada/saída da instituição, as crianças serão entregues/recebidas individualmente pelo seu 

encarregado de educação ou por alguém por ele designado, à porta da instituição utilizando máscara. Os 

responsáveis devem aguardar a sua vez para entregar a criança (preferencialmente dentro do carro) por 

forma a assegurarem o maior distanciamento possível.  

- No momento da receção, e na presença do responsável, será medida a temperatura da criança, não 

podendo a mesma frequentar a creche se apresentar uma temperatura igual ou superior a 38º. 

- Seguidamente proceder-se-á à desinfeção das mãos das crianças, bem como dos seus pertences.  

- As cadeirinhas de transporte, ovo ou carrinhos, não podem entrar e/ou permanecer na instituição. 

- Em nenhuma situação serão colocadas máscaras às crianças. 

- O registo da receção e entrega da criança no respetivo dossier da sala deixa, de momento, de ser 

obrigatório por parte dos encarregados de educação.  

- A entrada/saída deverá ser efetuada de modo breve, devendo qualquer tipo de informação ser transmitido 

via telefónica. 

-A criança deve trazer uma mochila impermeável/saco de plástico com: duas mudas de roupa, meias 

antiderrapantes (opcional), calçado suplente e sacos de plástico para colocarem a roupa suja. Todos os 

materiais mencionados serão devolvidos à família no final da semana, com exceção da roupa suja 

(entregue sempre que necessário).Os materiais susceptíveis de desinfeção serão desinfetados na 

instituição. 

- Circuitos creche Montinho: A receção das crianças será efetuada entre o portão e o alpendre da 

entrada principal, tendo os encarregados de educação que respeitar as marcações para a sua circulação 

nesse espaço. Posteriormente, este espaço será desinfetado.  

- Circuitos pré-escolar Montinho: A receção das crianças será efetuada, junto à porta exterior da 

respetiva sala, tendo os encarregados de educação que respeitar as marcações para a sua circulação 

nesse espaço.  
- Circuitos Santa Teresinha: A receção das crianças será efetuada entre o portão e a porta de entrada, 

tendo os encarregados de educação que respeitar as marcações para a sua circulação nesse espaço. Após 

a receção, proceder-se-á à desinfeção do espaço para a utilização das crianças. 

- Circuitos creche e Jardim de Infância O Ninho: A receção das crianças será feita pela porta da 

entrada, tendo os encarregados de educação que se dirigir à porta do infantário pela rampa (circuito de 

entrada indicado no chão) e a saída será realizada pelas escadas (circuito de saída indicado no chão). O 

tempo de espera deverá cumprir a sinalização existente (com intervalo de 2 metros).   
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6.2 Procedimentos da frequência da resposta social  

Saúde: 
 
- Será proibido o acesso de crianças e profissionais que apresentem sintomas de qualquer doença.  

- A temperatura será medida em dois momentos: à entrada da instituição e antes da sesta, ou sempre que 

se justifique.  

- Se a criança, ou alguém com contacto direto, tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, 

tosse, expetoração e/ou falta de ar) ou sintomas não respiratórios, como diarreias e sintomas 

gastrointestinais NÃO PODE trazer a criança para a creche/jardim de infância, e deve de imediato avisar a 

responsável de sala/diretora técnica. 

 

Procedimento perante um caso suspeito de COVID-19 - Criança 

- Encontra-se definido uma área de isolamento em cada valência onde é possível efetuar chamadas 

telefónicas, cadeiras, água e alimentos não perecíveis, além de acesso a instalação sanitária; 

- Na sala de isolamento deverá encontrar-se atualizada a lista dos contactos de emergência das crianças e 

do fluxo de informação aos encarregados de educação; 

- Se a criança apresentar sintomas suspeitos durante a permanência na valência deverá ser encaminhada 

para a sala de isolamento, pelo trajeto mais curto possível. O encarregado de educação deverá ser 

informado e proceder à recolha imediata da criança. O encarregado de educação ou a o profissional 

responsável pela criança deverá entrar em contacto com a saúde 24; 

- Todos os encarregados de educação, devem ser informados da existência de um caso suspeito na 

instituição, sendo protegida a identidade do suspeito; 

- A autoridade local de saúde é imediatamente informada do caso suspeito, bem como dos seus contactos, 

de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública nos contactos próximos; 

- A desinfeção da área de isolamento deverá ser de acordo com as indicações da saúde pública. 

 

 

Procedimento perante um caso suspeito de COVID-19 - Trabalhador 

- Qualquer pessoa que apresente critérios compatíveis com caso suspeito (referidos no ponto 5.2.), deve 

ser considerado como possível caso de portador de COVI-19. A pessoa identificada como caso suspeito 

deve colocar uma mascara e ser isolado numa divisão e informar a saúde 24 e seguir as orientações. Não 

deve sair da instituição até que tenha autorização dos mesmos para o fazer. 

- A instituição deve implementar medidas de gestão de recursos humanos para salvaguardar absentismo de 

trabalhadores. 
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Admissões de novos trabalhadores 

- Deve ser questionado se nos últimos 14 dias apresentou febre (temperatura timpânica >38ºC, odinofagia, 

tosse de novo ou agravamento de tosse já existente, rinorreia, dispneia ou dificuldade respiratória, ou outros 

sintomas (perda de paladar ou cheiro). Se se confirmar a existência de algum destes sintomas o novo 

trabalhador só pode iniciar funções após orientação da autoridade local de saúde pública. 

 
Medidas de Higiene e Controlo Ambiental 

- A limpeza e desinfeção dos espaços e materiais (puxadores, portas, mesas, cadeiras, vidros, etc) serão 

reforçadas, sendo efetuada várias vezes ao longo do dia (pelo menos 2 vezes por cada 8 horas), com os 

produtos adequados para o efeito. 

- Os brinquedos são desinfetados sempre que possível, ao longo do dia, e trocados todos os dias para 

proceder à sua lavagem e desinfeção; 

- Todos os brinquedos não facilmente higienizados (peluches, massinhas, travesseiros, tapetes de 

atividade, entre outros) serão retirados e os restantes reduzidos para se proceder à sua regular 

higienização; 

- Higienização do local de troca de fralda antes, depois e entre crianças; 

- As cadeirinhas de transporte ou ovo, ou carrinhos, não podem entrar e/ou permanecer na instituição; 

- As crianças sem locomoção adquirida têm definidas espreguiçadeiras ou outros utensílios de conforto para 

utilização exclusiva; 

-Sempre que possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos estabelecimentos, no 

mínimo duas vezes por dia; 

- Não é permitida a entrada de qualquer brinquedo ou acessório do exterior. No caso de objetos de 

transição ou afetivos sugere-se a sua duplicação para que um permaneça na escola; 

- Calçado: Os encarregados de educação trazem um par de calçado extra (tipo crocs) todas as segundas-

feiras para uso exclusivo dentro da instituição, e levam à sexta-feira para a respetiva desinfeção. Os 

sapatos retirados à criança, devem ser levados pelo adulto.  

Roupa: As crianças devem ter sempre duas mudas de roupa lavada, na instituição e sacos de plástico para 

a colocação da roupa suja.  

- As roupas sujas serão entregues devendo ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º 

- Materiais: Todos os pertences da criança, necessários ou solicitados pela equipa da sala (duas mudas de 

roupa completa, recipiente da água reutilizável, lençóis, chapéu, chupeta), terão de ser entregues dentro da 

mochila impermeável/saco plástico. 

- O pacote de fraldas e toalhetes deve ser entregue selado. 

- Não é permitido trazer brinquedos, mochilas, sacos de pano ou outros objetos não necessários. No caso 

de objetos de transição ou afetivos sugerimos a sua duplicação, para que um deles permaneça na escola.  

- Todos os materiais deverão ser entregues devidamente identificados com nome, sobrenome e sala.  



 Plano de Contingência para Prevenção e Controlo de 
Infeção COVID-19 na Santa Casa da Misericórdia de 

Santiago do Cacém 
- Creches e Jardins de Infância 

 

 

  Pág.9de 10 
PN-SCMSC-PC-003/ver01 

 
 
 
 
 
 

 

 
Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém 

 

 

- Os sapatos dos trabalhadores são exclusivos para o desempenho das suas funções. 

 
7.PROCEDIMENTOS NA REORGANIZAÇÃO INTERNA DA INSTITUIÇÃO 

7.1. Horários, equipas e espaços 
 

- Horário de funcionamento: 7h30m/19h, sendo que o acolhimento (7h30m- 8h) e prolongamento das 

(18h30m-19h) será realizado por uma colaboradora.  

- O horário de entrada será até às 9h30m (a entrada após essa hora deverá ser previamente comunicada, 

carecendo de justificação junto do responsável). O horário de saída deverá preferencialmente ser a partir 

das 16h (em caso de saída antecipada deverá comunicar ao responsável de sala).  

 - A saída ao espaço de recreio também está organizada por espaços sinalizados por forma a limitar a 

interação física.  

- Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene serão mantidas. Os circuitos para 

o acesso ao refeitório estão definidos para entrada e saída, por circuitos diferentes. 

- A limpeza e desinfeção dos espaços e materiais (puxadores, portas, mesas, cadeiras, vidros, etc) serão 

reforçadas, sendo efetuada várias vezes ao longo do dia, com os produtos adequados para o efeito. 

- Os brinquedos serão desinfetados diariamente.  

- Todas as salas foram reorganizadas de modo a ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças 

quando estão em mesas, berços e /ou espreguiçadeiras.  

- As crianças que não tenham a locomoção adquirida terão definidas espreguiçadeiras ou outros utensílios 

de conforto para utilização exclusiva. 

- Durante a sesta, os catres serão separados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico 

possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternados; após a sua utilização os 

mesmos serão higienizados. 

- As idas à casa de banho devem ser, no máximo, de duas crianças de cada vez, mantendo o 

distanciamento com segurança.  

- Todas as colaboradoras da instituição têm conhecimento dos procedimentos a cumprir, de modo a 

minimizar o contágio e assegurar as condições de higiene e segurança. Todas terão um par de sapatos e 

uma muda de vestuário para uso exclusivo no interior da instituição.  

- Está assegurada a afetação de trabalhadores não sendo possível garantir a sua substituição, pois o rácio 

de pessoal não o permite. 

7.2 Procedimentos sobre atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade 

 

- O projeto educativo será adaptado, uma vez que foram eliminadas todas as atividades extra ou com 

participantes externos (com exceção de atividades terapêuticas e /ou de intervenção precoce na infância). 
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- Nesta fase, serão cancelados os espetáculos, as festas internas, as reuniões de pais presenciais, as 

visitas ao exterior e as atividades extracurriculares. 

- Serão removidos da sala os brinquedos que não são facilmente laváveis (peluches, travesseiros, tapetes 

de atividade sensorial, entre outros), e o seu número será reduzido por forma a puderem ser regularmente 

higienizados. 

- As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos, ou individualmente, 

apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças. 

- Deve privilegiar-se a utilização de atividades no exterior por forma a evitar a concentração de crianças em 

espaços não arejados. 

- Todos os espaços e estruturas de apoio, serão higienizados e arejados, no mínimo duas vezes por dia 

(catres, sanitas, bacios, brinquedos, puxadores, cadeiras de alimentação e cadeiras de descanso).  

 

7.3. Equipamentos de Proteção Individual 

- É obrigatória a utilização de máscara cirúrgica por todos os trabalhadores no desenvolver da sua atividade 

profissional; 

- A utilização de luvas e avental apenas se encontra indicada quando ocorre risco de contacto com produtos 

biológico (fezes, urina, sangue). 

 

7.4. Formação 

- A formação de todos os profissionais da SCMSC vai decorrer em modo contínuo e em contexto de 

trabalho.  

- Promove-se ainda a atitude de vigilância entre todos com correção dos procedimentos que não forem 

adequados. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- A saúde e segurança dos utentes e trabalhadores é a prioridade da Santa Casa da Misericórdia de 

Santiago do Cacém. 

- Todos os procedimentos visam impedir a disseminação da Covid19 entre os trabalhadores e as crianças. 

- Estas normas serão revistas e alteradas sempre que necessário as orientações da Direção Geral da 

Saúde o justifiquem, procedendo-se à divulgação do mesmo junto de todos os Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Todos os encarregados de educação devem ter conhecimento deste plano. 

- Todos os procedimentos, conselhos e pedidos das colaboradoras devem ser cumpridos por parte dos Pais 

e Encarregados de Educação por forma a minimizar o impacto pandémico. 
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- A instituição garantirá o cumprimento de todas as condições que se propõe, sendo fundamental o 

compromisso de todos os responsáveis legais com as normas propostas, para o bem-estar dos educandos. 

Contamos consigo, com a sua integridade e responsabilidade. 

 

9. REGISTOS 

Designação do Registo 
Tipo 

(I/P) 
Resp. PMA Local 

IP-SCMSC-PC-001 - Plano de Contingência - 
Monitorização de Sintomas aos Colaboradores 

P 
Enfermeiro 

Coordenador 
1 ano 

Gabinete técnico 

TIPO: I= informático;     P= papel;   Resp.: responsável;PMA: prazo mínimo de arquivo 

 

10. HISTÓRICO DO DOCUMENTO 

Nº VERSÃO DATA MOTIVO / NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

01 26/05/2020 1ª Emissão do documento 
 

 

11. VALIDADE DO DOCUMENTO 

Prazo ACTUALIZAÇÃO 

1 Ano 2º Trimestre de 2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração: 
 
Data:25/05/2020 

Aprovação: 
 
Data: 26/05/2020 

Aprovação: 
 
Data: 26/05/2020 

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia/impressão é considerada “não controlada” devendo ser confirmado a sua atualização. 
 

 


