ESCOLA BÁSICA INTEGRADA
FRANCISCO FERREIRA DRUMMOND

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Coronavírus COVID-19 (2019-nCoV)

Introdução
As escolas e outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na
prevenção de uma epidemia de Coronavírus COVID-19, pela possibilidade de contágio e rápida
propagação da doença entre os seus alunos e profissionais.

Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a
melhor forma de, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção mais adequadas.

Neste sentido, a nossa Escola elaborou um Plano de Contingência (PC), que lhe permitirá
enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia de Coronavírus
COVID-19, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas
pertinentes da comunidade educativa.

O objetivo do PC é manter a atividade da escola, em face dos possíveis efeitos da epidemia,
nomeadamente o absentismo de professores e alunos, assistentes operacionais e outros
funcionários e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social
de toda a comunidade educativa.

Consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, em
estreita articulação com a Direção Regional da Saúde, em cada fase da evolução da epidemia
de Coronavírus COVID-19.

As medidas necessárias, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro da
instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de
assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações
desenvolvidas por si e pelos outros.

O PC será revisto e atualizado face a novas informações ou acontecimentos.
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1. Coordenador e Equipa Operativa
A Coordenação Global do PC será assumida pelo Conselho Executivo da Escola, devidamente
apoiado por uma Equipa Operativa, bem como pelos pais dos respetivos alunos e outras
entidades.

Cadeia de Comando
Responsáveis e respetivos substitutos
Coordenação do plano – Presidente do Conselho Executivo (Raquel Melo)
Substitutos – Vice-presidentes do Conselho Executivo (Cristina Costa e/ou Paulo Ribeiro)
Responsáveis pela comunicação ao pessoal docente e não docente – Elementos do
Conselho Executivo
Responsáveis pela comunicação aos alunos – Diretores de Turma, Docentes Titulares e
restantes docentes
Responsável pela higienização dos
Responsável – Cidália Machado
espaços

Substituto – Graça Câmara

Acompanhamento de indivíduos

Responsável – Graça Câmara

infetados à sala de isolamento

Substituta – Alexandrina Araújo

Cumprimento do plano de contingência – Todos os elementos da escola

2. Competências
Coordenador do Plano de Contingência ‐ supervisionar todas as ações implícitas no Plano de
Acão da Equipa Operativa, em articulação com as entidades externas.
Equipa Operativa ‐ organizar/controlar e executar todas as atividades previstas no Plano de
Contingência.
Contactos:
Autoridade de Saúde Local – 295 402 900
Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória – 295 540 220
Serviço Regional Proteção Civil – 295 401 400
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo – 295 401 700

Em situação de ausência de algum elemento da equipa operativa, serão designados, pelo
órgão de gestão, elementos de substituição.
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3. Atividades essenciais e prioritárias
Na fase epidémica do coronavírus COVID-19 é previsível que surjam casos de profissionais ou
alunos doentes, com possível comprometimento da vida da escola devido ao absentismo daí
decorrente.

Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou outros profissionais, as
condições mínimas para assegurar o funcionamento da Escola são as seguintes:
Atividade/Posto
Portaria
Serviços de Bar
Manutenção e limpeza/desinfeção das
instalações e apoio às atividades letivas
Refeitório
Serviços Administrativos e de
Contabilidade
Cumprimento do Plano de Segurança da
Escola

Nº mínimo de Elementos
1 elemento
2 elementos
15 elementos
4 elementos
3 elementos
Todos os elementos presentes na escola

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais, será assegurada a entrada dos
fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de artigos alimentares
destinados ao refeitório e ao bar, fornecedores de material de higiene ou funcionário dos CTT,
após informação considerada relevante e a quem pode ser solicitado o uso de máscara
descartável, a ser disponibilizada na portaria.
O encerramento da escola será efetuado se determinado pelas entidades competentes.

4. Medidas de manutenção da atividade em situação de crise
Reforçar as reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis e aumentar as
reservas de produtos de higiene e limpeza;

A empresa concessionada (GERTAL S.A.) deve assegurar a alimentação a jovens carenciados,
abrangidos pelas refeições escolares no âmbito da Acão Social Escolar.

No caso do eventual encerramento do Estabelecimento de Ensino, fornecer‐se‐ão aos Pais e
Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e a medidas
de vigilância a adotar, através da página da Escola no Facebook e na Internet.
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5. Medidas de prevenção e controlo do coronavírus COVID-19
5.1. Informação e capacitação
Serão transmitidas as recomendações da Direção Regional da Saúde para todo o pessoal
docente e não docente, para divulgação entre os alunos e os encarregados de educação. Será
divulgado o PC, afixados cartazes em toda a escola, com instruções gerais e especificas
relativos à patologia. Outras informações poderão ser consultadas na página Web e de
Facebook da Escola.

5.2. Medidas de higiene do ambiente escolar
Serão disponibilizados nas salas de aula da EPE e do 1.º Ciclo, nas salas de Informática, na
Biblioteca Escolar e no Refeitório dispensadores de soluções de limpeza das mãos à base de
álcool.
Nas casas de banho, há dispensadores de solução de limpeza das mãos e dispositivos
elétricos de secagem e / ou toalhas de papel descartáveis.

Junto dos locais de lavagem das mãos serão colocados cartazes informativos, acerca dos
procedimentos a adotar.
A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa será feita
diariamente, como já é prática deste estabelecimento de ensino.

Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos serão de imediato
desinfetados. Durante a desinfeção, o espaço estará interdito à comunidade educativa e a
pessoa responsável pela desinfeção usará equipamento específico.
A limpeza de corrimãos, maçanetas de portas e material informático será feita 2 vezes por dia,
pelos Assistentes Operacionais de cada bloco.

O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas durante os intervalos.

A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo estará sob a responsabilidade dos Serviços de
Desporto da Ilha Terceira, que também disponibilizará os produtos de limpeza e desinfeção.
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5.3. Medidas de isolamento e distanciamento social
As pessoas que manifestem febre ou tosse ou dificuldade respiratória serão encaminhadas
para o bloco do órgão de gestão (Bloco H), onde funcionará a Sala de Isolamento, durante a
permanência na escola até serem contactados os respetivos Pais / Encarregados de Educação
e a Linha de Saúde Açores 24 (808 24 60 24).

A sala de isolamento será utilizada apenas para este fim. Será limpa e arejada regularmente e
equipada com um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para a
desinfeção das mãos, 1 termómetro e máscaras de proteção.

Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada a Linha de
Saúde 24 (808 24 60 24) e serão seguidas as instruções transmitidas.

5.4. Medidas a adotar na Sala de Isolamento

1.Colocar uma máscara ao suspeito de infeção;
2. Contactar com o Encarregado de Educação, caso o suspeito da infeção seja aluno;
3. Proceder a um simples questionário incidindo sobre os critérios epidemiológicos em vigor,
atualizados em Circular Normativa da Direção Regional da Saúde;

4. Verificar a temperatura corporal;
5. Seguir as orientações transmitidas pela Linha de Saúde 24;
6. Proceder à desinfeção e arejamento da sala.
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6. Plano de comunicação
Está disponível na Central telefónica deste Estabelecimento de Ensino uma lista de todos os
contactos telefónicos dos diferentes parceiros. Dessa lista constam as seguintes entidades:
o

Centro de Saúde de Angra do Heroísmo;

o

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória;

o

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;

o

Empresas que asseguram os Transportes Escolares:

o

▪

EVT – Empresa de Viação Terceirense;

▪

Casa do Povo do Porto Judeu;

Pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam esta escola.

7. Elaboração e divulgação do PC
Este PC, desde a fase inicial, foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela Direção
Regional da Saúde.

O PC será divulgado na página Web da Escola e do Facebook e apresentado à comunidade
educativa em contexto de reunião adaptada a cada um dos destinatários. Estará disponível
para consulta nos Serviços Administrativos.

A Coordenadora do Plano de Contingência,

Raquel Melo
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