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INTRODUÇÃO
O Plano de Contingência para o COVID-19 do Colégio João de Barros apresenta as medidas,
procedimentos e responsabilidades, que deverão ser aplicadas, de modo articulado, criando uma
estrutura de controlo, rede de comunicações a utilizar em caso de necessidade, identificação de
profissionais de saúde das autoridades da saúde locais em cada fase da evolução da epidemia do
COVID-19.
O objetivo deste plano de contingência é o de manter a atividade da instituição escolar, face aos
possíveis efeitos da epidemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais docente e não docente,
e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de
toda a comunidade educativa.
Assim, face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das
crianças e jovens, a direção do Colégio procedeu à revisão do seu Plano de Contingência, de modo a
criar as condições de segurança e de higiene que possibilitem assegurar, no ano letivo 2021-22, o
ensino presencial. Esta atualização foi efetuada com base na Orientação n.º 006/2020 e no
Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar.
Este plano é ativado pelo Diretor do Colégio e será revisto e atualizado, sempre que necessário.
1. - FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA
1.1 - TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
a) Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
b) Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
c) Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
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 e ainda através do 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).
1.2 - PRINCIPAIS SINTOMAS
A infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) manifesta-se predominantemente por sintomas
respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo originar outros
sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar
ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.
No entanto, a pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas.

2. - PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
O Ponto Focal do Plano de Contingência tem como função articular a comunicação no Colégio com a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local e tem a seguinte constituição:
a) Responsável: Diretor – Valter Branco
b) Coordenadora: Subdiretora – Fátima Vestia
c) Coordenador do Departamento de Higiene e Segurança – Hugo Branco
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Compete ao Ponto Focal:
a) Fazer cumprir o Plano de Contingência;
b) Gerir os casos de forma adequada: identificação precoce dos casos, rastreio de contactos e
aplicação das medidas de saúde pública;
c) Reorganização do espaço escolar de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações;
d) Manter permanentemente informado o diretor e a coordenadora;
e) Monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência;
f) O funcionamento das atividades letivas em regime presencial ou regime misto;
g) Assegurar a aplicação de medidas educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da
Autoridade de Saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem
impossibilitados de assistir as atividades letivas e formativas em contexto de grupo ou turma (de
acordo com o Despacho 8553-A/2020 de 04/09/2020);
h) A implementação das medidas que o Delegado de Saúde / Unidade de Saúde aconselhar.
3. - MEDIDAS DE PREVENÇÃO
De acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS e a Orientação n.º 005/2021 da DGS devem ser
adotadas em combinação por toda a comunidade escolar, as seguintes medidas específicas
preventivas:
a) Dever de permanência em casa, perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, como:
i Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
ii Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
iii Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv Perda completa do olfato, falta completa de paladar ou distorção persistente do paladar, de
início súbito.
b) Utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica por todos os elementos da
comunidade educativa (dentro e fora da sala de aula exceto no período de refeição) e no
transporte escolar;
c) Cumprimento dos circuitos de circulação no interior e exterior;
d) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20
segundos;
e) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre
que as mãos estejam sujas (Anexo I);
f) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
g) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
h) Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
i) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias;
j) Evitar tocar na parte da frente da máscara;
k) Manter o distanciamento físico dentro e fora do espaço escolar, no mínimo de 1 a 2 metros;
l) Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;
m) Evitar partilhar materiais escolares, alimentos, água.
4. - PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO
Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiros, todos os membros da comunidade educativa
têm o dever de contactar imediatamente a direção do colégio.
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4.1 - TRATANDO-SE DE UM CASO PROVÁVEL DE INFEÇÃO DE UM ALUNO
Este deverá ser, imediatamente, acompanhado à sala de isolamento, onde deverá ficar acompanhado
e sob supervisão de um adulto, devendo proceder-se da seguinte forma:
a) Ser medida a sua temperatura corporal;
b) Contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24);
c) Comunicar a situação ao seu Encarregado de Educação. Este deverá recolher o seu educando
com a maior brevidade possível (sendo que os Encarregados de Educação não podem entrar no
interior do colégio, o aluno será entregue na portaria);
d) No próprio dia, o ponto focal fará a comunicação, via correio eletrónico, a todos os Encarregados
de Educação da turma do aluno;
e) Após a evacuação do caso suspeito da sala de isolamento, esta será devidamente desinfetada.
Os responsáveis por esta limpeza devem estar equipados com máscara, luvas resistentes e
sapatos fechados, garantindo o arejamento do espaço durante a operação de limpeza.
4.2 - TRATANDO-SE DE UM CASO POSSÍVEL POSITIVO PARA A COVID-19 (de acordo com a Norma 020/2020)
4.2.1 - O Colégio seguirá todas as orientações emanadas pela autoridade de saúde local, informando
toda a comunidade educativa. A par, serão desenvolvidas todas as medidas de higienização e
desinfeção definidas pelas autoridades de saúde e definidos os circuitos e interações da pessoa
infetada, enquanto no Colégio se iniciará um período de vigilância ativa dos contactos próximos.
Considera-se contacto próximo, quem não apresenta sintomas ao momento, mas teve ou pode ter
tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.
4.2.2 - O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, podendo ser

classificado de:
a) “Alto risco de exposição”. Neste caso, qualquer elemento da comunidade educativa fica sujeito
ao procedimento de isolamento profilático, teste laboratorial molecular, vigilância ativa na
plataforma Trace Covid;
b) “Baixo risco de exposição”. Neste caso, qualquer elemento da comunidade educativa fica
sujeito ao procedimento de vigilância passiva durante 14 dias, desde a data da última exposição,
cumprimento da Orientação n.º 010/2021 da DGS.
5. - PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Perante a identificação de um caso possível ou provável no Colégio, de acordo com as definições
constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, serão tomados os seguintes passos no âmbito das Normas
n.º 004 e 015/2020 da DGS:
a) Ativar todos os procedimentos constantes neste Plano e contactar o ponto focal;
b) Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a
área de isolamento, através de circuitos próprios (Anexo II).
c) Na área de isolamento devem seguir os passos constantes no fluxograma de atuação perante
um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar (Anexo III);
d) Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a
informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso
confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao
estabelecimento de educação e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio;
e) Contactar a Autoridade de Saúde competente, cujos contactos telefónicos e endereço de e-mail
atualizados se encontram visíveis na área de isolamento, bem como gravados no telemóvel do
ponto focal e do Diretor do Colégio;
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f)

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o
SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe
forem dadas;
g) O Diretor ou o ponto focal do Colégio pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização
prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
a) Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica
(SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o
quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes do Plano de Contingência
para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou
provável de COVID-19 em contexto escolar;
b) Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade.

6. - SALA DE ISOLAMENTO
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.
Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na escola e na comunidade.
A área de “isolamento”, localiza-se na sala 1.05.
A escolha desta sala prende-se com a sua localização (reservada, junto de instalação sanitária
equipada com doseador de sabão e toalhetes de papel e de uso exclusivo para quem se encontrar em
“isolamento”.
Esta sala está equipada com cadeira e marquesa; contentor de resíduos; solução antisséptica de base
alcoólica; kit com água e bolachas, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e
termómetro.
7. - DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO
O pessoal docente e o não docente, alunos e demais acompanhantes que pretendam deslocar-se ao
estrangeiro ou caso tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem
tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19 devem seguir rigorosamente
as orientações da DGS.
Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24
(808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.
Qualquer deslocação ao estrangeiro por parte do pessoal docente e não docente deve ser,
obrigatoriamente, transmitida, por escrito ao diretor.
Quando a deslocação ocorrer com um aluno, deverá o encarregado de educação comunicar, por
escrito, essa situação ao diretor de turma que deverá dar conhecimento ao diretor.

8. - PLANO DE COMUNICAÇÃO
O Colégio pretende manter todos os colaboradores docentes, não docentes e alunos informados e
sensibilizados sobre os métodos de transmissão e sobre o reforço de cuidados a ter para evitar o
contágio. Neste sentido, o Colégio irá:
a) Disponibilizar informação atualizada, na página oficial do Colégio;
b) Divulgar o plano de contingência a toda a comunidade escolar, utilizando os meios de
comunicação habituais;
Revisão: 02

Data de ativação: 15 / 09 / 2021

Rua Comendador Narciso Mota, 3105-251 Meirinhas - Pombal

-

Tel.: 236 948 225

Página: 4 / 25
–

Correio eletrónico: geral@colegio-j-barros.com

Colégio João de Barros

c) Disponibilizar um exemplar do plano de contingência em suporte papel nos serviços
administrativos;
d) Afixar por todo o edifício e recinto escolar, cartazes e/ou folhetos informativos com base nos
documentos oficiais e recorrendo a materiais produzidos pela Direção-Geral da Saúde;
e) Privilegiar os contactos com os Encarregados de Educação via contacto telefónico e correio
eletrónico.
9. - CONTACTOS
Os contactos a estabelecer são:
a) Linha de SNS24: 808 24 24 24;
b) Correio eletrónico: atendimento@sns24.gov.pt;
c) Contacto telefónico do Colégio João de Barros: 236 948 225;
d) Correio eletrónico do Colégio João de Barros: geral@colegio-j-barros.com;
e) Unidade de Saúde Pública de Pombal: 236 200 976;
f) Autoridade de saúde local Dr. Fábio Gomes: 236 200 970.
10. - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO – MEDIDAS ORGANIZATIVAS (ANO LETIVO
2021/22)
10.1 - ACESSO AO COLÉGIO E CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR
a) De manhã, ao 1.º tempo, os alunos podem aceder ao recinto escolar por uma das seguintes
entradas:
i Entrada 1;
ii Entrada 2;
iii Entrada 3.
b) Todos os elementos da comunidade escolar, apenas podem entrar no colégio se forem
portadores de máscara, depois de desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base
alcoólica e passar as solas dos sapatos no tapete pedilúvio (desinfetante de pés);
c) A circulação de pessoas externas ao colégio só será permitida mediante autorização prévia e
cumprimento estrito das regras de segurança;
d) O circuito definido para mobilidade dentro do colégio devidamente assinalado (Anexo II) é de
cumprimento obrigatório;
e) Não é recomendado tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, mesas e cadeiras de outros;
f) O cumprimento das regras de segurança e de distanciamento físico é obrigatório.

11. - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA
a) Os alunos ao chegarem, aguardam no recinto do colégio até ao toque do primeiro tempo letivo;
b) Os intervalos têm a duração de 5 minutos. O intervalo do meio da manhã tem a duração de 20
minutos e o intervalo do meio da tarde tem a duração de 10 minutos. Os alunos poderão ficar
da sala de aula nos intervalos, para comer e /ou beber, se assim o entenderem ou ir à casa de
banho ou tratar de outros assuntos, respeitando as restantes normas de funcionamento da sala
de aula;
c) Cada turma tem, em geral, sala própria. Mudará, apenas de sala na disciplina específica de
Tecnologias de Informação e Comunicação ou nas disciplinas opcionais, no caso do ensino
secundário;
d) No início da aula e sempre que se justificar, o aluno desinfeta as mãos, usando a Solução
Antisséptica de Base Alcoólica (SABA);
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e) As salas de aula encontram-se abertas (portas e/ou janelas) e, assim, devem manter-se, exceto
em situação de corrente de ar;
f) O mapa de distribuição dos alunos na sala é divulgado em reunião de receção ao aluno e
Encarregado de Educação, ficando o mesmo disponível na aplicação Microsoft Teams, no canal
“DT”. Os lugares atribuídos só excecionalmente poderão ser alterados;
g) Existe em cada carteira do aluno, um separador com o objetivo de evitar o contacto entre alunos;
h) Os alunos não podem partilhar materiais;
i) Professores e alunos são responsáveis pela desinfeção da sua mesa, cadeira e material utilizado.
12. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Só é permitida a permanência de 3 alunos de cada vez.

13. - REFEITÓRIO
a) O refeitório terá um horário de funcionamento das 12:00-14:05, funcionando em turnos de 20 minutos, com
períodos de higienização.
b) O período de almoço está dividido por 6 turnos de forma a evitar que as turmas se cruzem, reduzindo o
contacto entre as mesmas. O espaço foi organizado em 4 espaços distintos, o que permite almoçarem no
máximo 4 turmas em simultâneo;
c) Os talheres e guardanapos são disponibilizados embalados;
d) Os alunos recolhem o seu tabuleiro com tudo o que necessitam para a sua refeição, não podendo tocar
em mais nada. Não podem levantar-se enquanto tomam a refeição.
e) No final da refeição, os alunos devem colocar o seu tabuleiro no carro destinado para o efeito e sair do
refeitório dirigindo-se para o exterior, exceto quando as condições em meteorológicas não o permitirem.

14. - BAR
a) Os alunos poderão continuar a usufruir do serviço de bar, respeitando as regras de distanciamento físico
necessário;

b) Os alunos não podem sair da sala de aula para usufruir do serviço de bar.
15. - BIBLIOTECA
O serviço de biblioteca irá funcionar com acesso limitado de alunos ao espaço.
16. - PAPELARIA
a) Para a aquisição de material escolar e carregamento de cartões, os alunos poderão fazê-lo através da
janela que está virada para o hall de entrada do Colégio. Os alunos deverão respeitar a distância de
segurança, podendo aguardar pela sua vez tanto hall, como no exterior;

b) Se for do interesse do Encarregado de Educação, este pode carregar o cartão do seu educando a partir
do Unicard SIGE, sendo-lhe apresentadas 4 opções de pagamento. Qualquer uma das opções
selecionadas está sujeita a uma comissão de utilização deste serviço, descontada no carregamento e da
responsabilidade da entidade gestora.

17. - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
a) O acesso aos serviços administrativos é feito apenas para atos que não possam ser efetuados através de
meios digital. No seu interior só é permitida a permanência de 2 pessoas para além das assistentes
técnicas;

b) É obrigatória a desinfeção das mãos antes de entrar nos serviços administrativos.
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18. - PRÁTICA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
18.1 - UTILIZAÇÃO DO BALNEÁRIO
a) O aluno higieniza devidamente as mãos antes e após a utilização do balneário e sempre que manuseiam
equipamentos;
b) O acesso far-se-á em grupos definidos dentro de cada turma, que deverão ser mantidos ao longo do ano
letivo;
c) No final da aula, o acesso far-se-á pela mesma ordem de entrada e mantendo os grupos;
d) As portas permanecerão abertas para bom arejamento do espaço, sempre que não esteja em utilização;
e) Terminada a utilização dos grupos, apenas para se desequiparem, será iniciada a higienização do espaço
da responsabilidade da funcionária.

18.2 - COMPONENTE PRÁTICA
a) Na prática desportiva e no exercício físico deve, sempre que possível, garantir-se o distanciamento físico
de, pelo menos, 3 metros entre alunos;
b) Os alunos e professores ficam obrigados ao uso de máscara durante toda a aula.
c) Os alunos que não realizam a atividade prática da aula têm de utilizar, obrigatoriamente, máscara durante
o decorrer da mesma;
d) No início, durante e após a aula, o equipamento é desinfetado/ higienizado pelos alunos;
e) Em situações em que as condições meteorológicas não permitam a prática de atividade física no exterior,
a aula será abordada de forma teórica, na sala de aula da turma.

19. - INDICAÇÕES PARA ALUNOS
a) Os alunos desde que devidamente autorizado pelos seus Encarregados de Educação, podem sair à hora
de almoço. No regresso, efetuam os mesmos procedimentos de entrada;
b) Todos os alunos serão responsabilizados pela execução das normas e procedimentos de prevenção e
controlo da doença pelo novo coronavírus COVID-19, em vigor, de acordo com as informações que se
encontram afixadas em todo o colégio e as indicações e esclarecimentos que serão fornecidos pelos
Professores e Funcionários;
c) O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição das Autoridades de Saúde
para as Escolas, contribuirá para uma maior eficácia na prevenção e controlo da doença e portanto, para
a maior proteção dos alunos e de toda a comunidade escolar;
d) Os alunos, após a informação e verificação dos procedimentos em vigor, deverão atuar em conformidade
enquanto se mantiver em vigor o Plano de Contingência e poderão ser alvo de medidas disciplinares por
comportamentos ou atitudes que deliberadamente ponham em risco a restante comunidade escolar;
e) Os alunos deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos afixados e dos dispositivos de
higiene disponibilizados nas salas de aula e outros espaços escolares, podendo ser alvo de medidas
disciplinares por comportamentos que deliberadamente visem a danificação dos mesmos;
f) Um aluno que apresente febre e outros sintomas de doença em contexto escolar, será encaminhado para
a sala de isolamento acompanhado e vigiado por um adulto capacitado, que procederá de acordo com as
orientações da DGS, até à chegada do Encarregado de Educação. Nesta situação, os alunos deverão
cumprir as indicações do adulto que os acompanha;
g) Os alunos vão receber um “kit” com três máscaras para o primeiro período escolar, que vão ser obrigatórias
usar. Não podem ser usadas outras máscaras por uma questão de segurança;
h) Em nenhuma situação, o aluno poderá entrar no colégio sem máscara, sendo-lhe, no entanto, facultado a
possibilidade de adquirir uma máscara descartável à entrada do colégio.
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20. - INDICAÇÕES PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
a) Os Encarregados de Educação assumem um papel fundamental na sensibilização e promoção de rotinas
de prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus, COVID-19, pelo que devem assegurar o
cumprimento de todas as regras definidas neste plano de contingência por parte dos seus educandos;

b) Para além da responsabilidade mencionada no número anterior, é importante que os Encarregados de
Educação:

i Consultem as orientações disponibilizadas pelas Autoridades de Saúde e/ou pelo Colégio;
ii Mantenham atualizados os seus contactos de forma a possibilitar uma comunicação célere e eficaz;
iii Colaborem no cumprimento estrito das normas ditadas pelas Autoridades de Saúde competentes de
não admissão nas instalações escolares de alunos que apresentem febre ou outros sintomas de doença;

iv

Comuniquem os casos diagnosticados de COVID-19 dos seus educandos, ou contactos próximos, junto
do diretor do colégio através do correio eletrónico (geral@colegio-j-barros.com);

v

Consultem regularmente o seu correio eletrónico e à página oficial do Colégio.

c) As reuniões do Diretor de Turma com Encarregados de Educação serão realizadas à distância, via
aplicação Microsoft Teams, sendo o acesso dos Encarregados de Educação feito através da conta do
aluno. Só com caráter de exceção, serão realizadas reuniões presenciais com Encarregados de Educação.
Nestas reuniões, deverão ser tomadas todas as medidas de proteção, devendo o Diretor de Turma
responsável pela reunião desinfetar o espaço quando a mesma terminar;

d) Não é permitida a entrada de Encarregados de Educação no Colégio, salvo situações excecionais e quando
a sua presença for imprescindível, só poderão entrar de máscara, cumprimento todos os procedimentos
definidos neste plano.

21. a)
b)
c)

ORIENTAÇÕES E NORMATIVOS LEGAIS
Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf (min-saude.pt) de 31 de agosto de 2021
Orientações Educação Física
Despacho n.º 8553-A/2020 - Medidas de apoio educativas aos alunos considerados doentes de
risco

22. - ANEXOS
Anexo I – Procedimento de lavagem de mãos;
Anexo II – Circuitos de circulação;
Anexo III – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19;
Anexo IV – Recomendações Gerais;
Anexo V – Como colocar a máscara;
Anexo VI – Cartazes DGS.
Hiperligação a um vídeo de interesse:

https://youtu.be/kochePTXk3k

O Diretor,

Valter Joaquim de Jesus Branco

Revisão: 02

Data de ativação: 15 / 09 / 2021

Rua Comendador Narciso Mota, 3105-251 Meirinhas - Pombal

-

Tel.: 236 948 225

Página: 8 / 25
–

Correio eletrónico: geral@colegio-j-barros.com

Colégio João de Barros

ANEXO I - PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DE MÃOS
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ANEXO II – CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO

Figura 1 – Circuito de Circulação Piso 1

Revisão: 02

Data de ativação: 15 / 09 / 2021

Rua Comendador Narciso Mota, 3105-251 Meirinhas - Pombal

-

Tel.: 236 948 225

Página: 10 / 25
–

Correio eletrónico: geral@colegio-j-barros.com

Colégio João de Barros

Figura 2 - Circuito de circulação Piso2
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Figura 3 - Circuito de circulação Piso 3
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ANEXO III – FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19

Figura 4 - Atuação perante caso suspeito COVID-19 em menor de idade

Revisão: 02

Data de ativação: 15 / 09 / 2021

Rua Comendador Narciso Mota, 3105-251 Meirinhas - Pombal

-

Tel.: 236 948 225

Página: 13 / 25
–

Correio eletrónico: geral@colegio-j-barros.com

Colégio João de Barros

Figura 5 - Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos
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ANEXO IV – RECOMENDAÇÕES GERAIS
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ANEXO V – COMO COLOCAR A MÁSCARA
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ANEXO VI – CARTAZES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE
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