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PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR PARA O
COVID19
Face à existência do vírus COVID19, à possibilidade de contágio e a exemplo de
outras instituições públicas e privadas, o Jardim Infantil Popular da Pontinha adopta o
presente Plano de Contingência; este plano prevê a tomada de medidas profiláticas
com o claro objectivo de minimizar a propagação da doença.
Fase 1 – Planificação
ORIENTAÇÕES GERAIS
 Manter o JIPP em funcionamento.
 Combater
o
pânico
e/ou
a
desorientação com medidas que
contribuam para a informação das
crianças, encarregados de educação,
corpo docente e não docente e que
garantam a normalidade do ano letivo.
 Utilizar a linha saúde 800 24 24 24.
 Distribuir cartazes sobre as medidas a
adotar para proteção individual.
 Contactos com instituições: Centro de
Saúde da Pontinha.
 Torna-se necessário relembrar, de
forma sistemática, hábitos normais de
higiene (lavar as mãos, utilização de
detergente adequado para limpeza de
superfícies e objectos de grande
utilização: corrimão, computador,
maçaneta, tampos de mesa, telefone,
…).
 Não há, até ao momento, nenhuma
orientação que preveja o
encerramento do Jardim Infantil
Popular da Pontinha.
 Líquido e sabão azul e branco.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
 Em caso de suspeita ou de caso
confirmado de doença, deve o mesmo
ser conduzido à sala de Isolamento.
 De seguida, ligar para a linha Saúde 24
(800 24 24 24).
 Se a criança/corpo docente e não
docente, apresentar sintomas de gripe,
deve permanecer em casa e contactar
a linha Saúde 24.
 Criar ponto de isolamento: Sala de
Isolamento (adaptação: limpar,
verificar se existe mobiliário adequado
e se os materiais indispensáveis estão
disponíveis).
 Criar posto de socorros alternativo,
para eventualidades que não digam
respeito ao COVID19.
 Material necessário (lenços de papel,
rolos de papel, toalhetes para limpar as
mãos, soluções líquidas de base
alcoólica para laboratórios, álcool a
60%, lixívia, sabão azul e branco,
soluções bactericidas, …)
 Proceder a limpezas frequentes (com
substância adequada – áreas de grande
utilização: maçanetas, corrimões,
telefone, mesas, …
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Fase 2 – Execução

1 – A NÍVEL GERAL
Nº

MEDIDAS/ ACÇÕES

GRUPO ALVO

1

Distribuição de cartazes

Corpo docente, não docente,
Crianças, pais, encarregados de
educação

2

Página electrónica

População escolar

Plano de Contingência Escolar COVID19

4

2 – A NÍVEL PEDAGÓGICO


De forma sucinta, explicar, aos diferentes grupos-alvo, o contexto, os sintomas e as
medidas preventivas adoptadas; torna-se conveniente desdramatizar sem, no entanto,
irresponsabilizar.



De acordo com a cada sala cada educador terá consigo desinfetante para as mãos;
papel para as mãos e rolo de papel. O objetivo é fornecer à criança que apresenta
sinais da doença (forte febre, tosse, dores musculares acentuadas) o mínimo
indispensável antes de ser, se necessário, encaminhado para o ponto de isolamento
(sala de isolamento). Esta situação deve ser acautelada, de modo a evitar eventuais
abusos ou casos de alarmismo.



Cada educador, em qualquer momento julgado adequado, deve relembrar as medidas
de prevenção existentes, no Jardim Infantil popular da Pontinha e fora dele,
nomeadamente a necessidade de combater o pânico e a utilização correcta de
instrumentos como o papel para as mãos, rolo de papel e desinfectante para as mãos.
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Fase 3 – Balanço e avaliação

De forma não exaustiva mas rigorosa, prevê-se a avaliação da forma como as medidas
foram aplicadas, nas diferentes fases e níveis. O objetivo é fazer face a eventuais situações
futuras semelhantes, com mais facilidade e eficácia.
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Fase 4 – Contactos

Contactos a colocar no Plano de Contingência:
- Unidade de Saúde Pública: usp.louresodivelas@arslvt.min-saude.pt
- Contato Telefónico: 219897825
- Enfª Sílvia Ribeiro da UCC ACES Loures: 210126665

