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1. MEDIDAS GERAIS A IMPLEMENTAR 

a. Plano de Contingência (ANEXO I) 
  

b. Outras 
 

 

Ligação à Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública, 
Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil

Salvaguardando 
apoios ou 

recursos que 
estas Entidades 

possam 
disponibilizar

Direção Executiva
Lista de contactos 

(ANEXO II)
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Confirmar condições sanitárias 

Higienização 
das mãos com 
água e sabão e 
secagem com 
toalhetes de 

papel

Chefe de 
Serviços 

Administrativos 
(CSA)

Anexo III e IV
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Condições para distanciamento físico

DAF + CSA
Levantamento 
dos materiais 

a adquirir
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Garantir utilização de máscaras 

Pessoal docente 
e não docente, 

alunos e 
encarregados 
de educação, 

fornecedores e 
outros 

DE + CSA

Ter stock ainda 
que os alunos, 

etc. devam 
trazer máscaras
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Informar comunidade educativa

Normas de conduta 
(correta higienização 

das mãos, etiqueta 
respiratória e 

colocação da máscara -
anexos III, IV, V e VI)

Alterações à 
organização e 

funcionamento do 
respetivo 

estabelecimento (DE)
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Normas de conduta (correta higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e colocação da máscara

Informação 
afixada em 

locais visíveis 
e enviada por 

via digital

DE + CSA
Anexos III a 

VI
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Gestão de resíduos 

Mantida, 
diariamente, sem 

necessidade de 
proceder a 

tratamento especial

CSA
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Janelas e/ou portas abertas

Sempre que possível, desde 
que não comprometa a 

segurança dos alunos, de 
modo a melhor circulação 

do ar e evitar toques 
desnecessários em 

superfícies

DE + CSA + docentes + 
Auxiliares
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À entrada dos recintos (portão)

Disponibilização 
de solução 

antissética de 
base alcoólica 

(SABA) e 
medição da 

temperatura

CSA SABA
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Material e produtos de limpeza para 
desinfeção e limpeza

Documento da DGEstE 
sobre “Limpeza e 

desinfeção de superfícies 
em ambiente escolar, no 
contexto da pandemia 

COVID-19”

DAF + CSA

Orientação nº 014/2020 
da DGS - Limpeza

e desinfeção de 
superfícies em 

estabelecimentos de 
atendimento ao

público ou similares; 
Plano de higienização -

Anexo VII
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Plano de higienização dos espaços e 
equipamentos

Informação da 
DGEstE, “Limpeza 

e desinfeção de 
superfícies em 

ambiente escolar 
no contexto da 

pandemia COVID-
19”. 

Afixado em local 
visível e do 

conhecimento 
dos profissionais 
com funções de 

limpeza.

Antes da 
reabertura dos 

estabelecimentos, 
deve ser feita 
uma limpeza 

geral

DAF + CSA

Orientação nº 
014/2020 da 
DGS; Plano de 
higienização -

Anexo VII



 

14 

 
 
 
 

 

Capacitação do pessoal não docente responsável pela 
limpeza e desinfeção do edifício escolar e pela gestão de 

resíduos

Sempre que 
possível, formação 

adequada
DAF

Programa de 
Prevenção e 
Controlo de 

Infeção e 
Resistência aos 

Antimicrobianos, 
da DGS
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Pessoas externas ao processo 
educativo (ex. fornecedores)

Só entrar no recinto escolar 
quando imprescindível e, 
sempre, de forma segura, 

utilizando máscara, 
higienizando as mãos e 

evitando contacto com alunos 
e pessoal docente e não 

docente

DE + CSA + docentes + 
Porteiro + não docentes
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Privilegiar a via digital 
Para todos os 

procedimentos 
administrativos, 

sempre que 
possível

DE
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Eventos e reuniões com número alargado 
de pessoas

Suspender DE
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Contacto com encarregados de 
educação

Privilegiar via 
digital ou 
telefónica

Se necessário 
reunir 

presencialmente 

Reuniões, 
preferencialmente, 
individuais ou em 
pequenos grupos, 

mantendo 
medidas de 

higiene e 
distanciamento

DP+OET
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Sinais ou sintomas sugestivos de COVID-
19

Alunos, pessoal 
docente e não 
docente não se 
apresentar na 

escola 

Contactar o SNS24 
(808 242424) ou 

outras linhas 
telefónicas 

específicas e 
proceder de acordo 
com as indicações 

dos profissionais de 
saúde

DE + Docentes + 
Não docentes + 

Alunos

Lista de contactos -
Anexo II
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2. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

 

NOTAS: Intervalos de 10 min têm que ser controlados pelo pessoal não docente 

Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

ALUNOS ORGANIZADOS

EM GRUPOS/TURMAS, AO

LONGO DE TODO O

PERÍODO DE

PERMANÊNCIA NA

ESCOLA. 

Grupos/turmas 
devem ter horários 

de aulas, intervalos  e 
período de refeições 

organizados de 
forma a evitar o 

contacto com outros 
grupos/turmas

Aulas de cada turma 
decorrer na mesma 

sala e com 
lugar/secretária fixo 

por aluno

DP - Plano de 
Contingência Escolar
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

PRIVILEGIAR SALAS

AMPLAS E AREJADAS

Utilizadas de 
acordo com a sua 

dimensão e 
características da 
escola, em função 

do número de 
alunos por turma

DP
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos 

NAS SALAS, 
MANTIDAS

MEDIDAS DE

DISTANCIAMENTO

Maximização 
do espaço 

entre pessoas

DP + CSA + 
Docentes
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

MESAS DISPOSTAS

JUNTO DAS PAREDES E

JANELAS, DE ACORDO

COM A ESTRUTURA

FÍSICA DAS SALAS

Mesas, 
preferencialmente, 

com a mesma 
orientação, 

evitando alunos 
virados de frente 

uns para os outros 

DP + CSA
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

DISTANCIAMENTO FÍSICO

ENTRE ALUNOS E

ALUNOS/DOCENTES DE, 
PELO MENOS, 1 METRO, 
SEM COMPROMETER O

NORMAL

FUNCIONAMENTO DAS

ATIVIDADES LETIVAS

Atividades 
desportivas e outras 

que impliquem 
maior contacto físico, 

devem ser 
planificadas e 
adequadas às 

orientações das 
autoridades de saúde  

DP + CSA + Professor 
EF + Docentes
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

INTERVALOS COM A

MENOR DURAÇÃO

POSSÍVEL, DEVENDO OS

ALUNOS PERMANECER

EM ZONAS ESPECÍFICAS

DE
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

DEFINIR E 
IDENTIFICAR 
CIRCUITOS E 

PROCEDIMENTOS 
NO INTERIOR DA 

ESCOLA, QUE 
PROMOVAM O 

DISTANCIAMENTO 
FÍSICO, 

NOMEADAMENTE, 
PERCURSO (ANEXO 

VIII) 

Desde o portão da 
escola  até à sala de 

aula 

Nos acessos aos 
locais de 

atendimento e 
convívio (ex: 

refeitório, roullote, 
secretaria, WC)

Divulgados a toda a 
comunidade 

escolar, no início 
das atividades 

letivas

DE + CSA
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

EVITAR A

CONCENTRAÇÃO DE

ALUNOS NOS

ESPAÇOS COMUNS, 
NOMEADAMENTE

REFEITÓRIO OU IS

IS comuns com 
máximo de duas 

pessoas em 
simultâneo; 

refeitório com 
lotação máxima 
de 50 pessoas

DAF + CSA+ 
Auxiliares



 

28 

 

 

 

Desde que as condições sanitárias o permitam 
devem ser observados os seguintes procedimentos

CRIAR E

DIVULGAR REGRAS

DE UTILIZAÇÃO

DAS SALAS DO

PESSOAL DOCENTE

E NÃO DOCENTE

(Anexos IX e X) DE
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

UTILIZAÇÃO DO 
REFEITÓRIO E DA 
ROULOTTE/BAR

Períodos de 
almoço desfasados 
entre turmas, para 

respeitar 
distanciamento 
físico e evitando 
concentração de 
alunos; lotação 
máxima de 50 

pessoas

Refeição na 
modalidade de 

take-away

Desinfeção das 
mãos antes de 

entrar no 
refeitório por 

parte de qualquer 
utente; Utilização 

obrigatória de 
máscara, exceto na 

refeição

Talheres e 
guardanapos 

fornecidos dentro 
de embalagem; 
Higienização e 
desinfeção de 

balcões, mesas, 
cadeiras e 

microondas, após 
cada turno de 

utilização

Retirar artigos 
decorativos e 

outros objetos das 
mesas ; Assegurar 
boa ventilação e 
renovação do ar

DE + CSA + 
Auxiliar + 

responsável da 
roullote;  Anexos 

III, IV e VI
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Desde que as condições físicas o permitam, devem 
ser observados os seguintes procedimentos

Criar/reforçar equipas de educação 
para saúde (pessoal docente e não 

docente), em colaboração com 
centros de saúde (equipas de saúde 

escolar), associações de pais e de 
estudantes - responsáveis por planos 
de saúde, promovendo-se sessões de 
informação/sensibilização para toda 

a comunidade escolar.

DE
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3. CÓDIGO DE CONDUTA 

 
 

Medidas de prevenção diária dentro do 
recinto

Utilizar 
sempre 
máscara 

Porteiro e 
todos os 

trabalhadores

Stock de 
máscaras 

Anexo VI
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Medidas de prevenção diária dentro 
do recinto

Ao entrar no recinto escolar 
(ou na escola/posto de 

trabalho - se trabalhador/a 
ou fornecedor de vending), 

desinfetar as mãos com uma 
SABA (Solução antisética de 

base alcoólica)

Auxiliar
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Medidas de prevenção diária dentro 
do recinto

Lavar 
frequentemente 

as mãos, com 
água e sabão, 
esfregando-as 
bem durante, 

pelo menos, 20 
segundos

Reforçar a 
lavagem das 
mãos antes e 

após as 
refeições, as 

aulas, o uso da 
casa de banho 

etc.

DE + CSA Anexos III e IV
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Medidas de prevenção diária dentro 
do recinto

Lenços de papel 
(utilização única)  

para assoar, 
caixote do lixo 
com tampa e 

lavar as mãos, 
com água e sabão

CSA Anexos III e IV
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Medidas de prevenção diária dentro 
do recinto

Tossir ou 
espirrar 

para zona 
interior do 
braço, com 

cotovelo 
fletido

Evitar tocar 
nos olhos, 
no nariz e 

na boca

DE + CSA Anexo V
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Medidas de prevenção diária dentro 
do recinto

Evitar tocar em 
bens comuns e em 

corrimãos, 
maçanetas, 

interruptores, etc.

Auxiliares
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4. PROCEDIMENTOS PERANTE CASO SUSPEITO 

 

Loures, 10 de setembro de 2020 

A Direção Executiva 

Ver Plano de Contingência (Anexo I)

Pessoal docente e não 
docente informado sobre 

Plano de Contingência 
interno e procedimentos 

perante caso suspeito

DE
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Anexo I 
 

COVID-19 

Medidas gerais e específicas 

de organização do ano letivo 

2020/2021 

 

 

PLANO DE 

CONTINGÊNCIA  
 

 

 

2020/09/15 
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Medidas de prevenção diária 

Lavar 
frequentemen
te mãos, com 
água e sabão, 
esfregando-as 
bem durante 
pelo menos 

20 segundos

Reforçar 
lavagem das 
mãos antes e 

após 
refeições, 

após uso da 
casa de banho 
e sempre que 
mãos estejam 

sujas

Usar lenços 
de papel (de 

utilização 
única) para se 

assoar

Deitar lenços 
usados num 
caixote do 
lixo e lavar 

mãos de 
seguida

Tossir ou 
espirrar para 

braço com 
cotovelo 

fletido e não 
para mãos

Evitar tocar 
olhos, nariz e 

boca com 
mãos sujas ou 
contaminadas 

com 
secreções 

respiratórias
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Medidas de isolamento

Área ou sala de “isolamento” 
(gabinete ou sala), devidamente 
identificada e comunicada a toda 
a escola, que tem como finalidade 

evitar ou restringir o contacto 
direto com quem apresente os 

sintomas abaixo descritos.

Definir trajetos para o caso 
suspeito se deslocar ou ser 

levado até à área de isolamento -
ver Anexo A
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Àrea ou sala de isolamento

Edifício 
antigo, Sala 

“Foca-te”

WC do 
balneário 
masculino
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Edifício antigo, Sala “Foca-te”

Telefone Cadeira Àgua
Alimentos 

não 
perecíveis
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Caso suspeito - infeção 
respiratória aguda

Febre ou 
tosse ou 

dificuldade 
respiratória 
(falta de ar) 

e 

Viagem para 
áreas com 

transmissão 
comunitária 
ativa* e/ou 

Contacto 
com caso 

confirmado 
ou provável 
de infeção* 

e/ou

Profissional 
de saúde ou 
pessoa que 

tenha estado 
numa 

instituição 
de saúde 
onde são 
tratados 
doentes 

* nos 14 dias 
antes dos 
sintomas
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Estrutura IPTrans

De comando: 
Direção 

Executiva

De controlo / 
Responsáveis: 

Chefe de Serviços 
Administrativos 

(CSA) e 
Orientadores 
Educativos de 
Turma (OET)

Operacional: 
pessoal não 

docente
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Comando: Direção Executiva

Helena Nunes 

219 820 356 
Ext 410

José Bourbon 
219 820 356 

Ext 402
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Controlo / Responsáveis

CSA 

João Véstia 

219 820 356 
Ext 400

OET

219 820 356

Ext 413



 

      

 

11 

 
 

 

Operacional - Pessoal não docente

219 820 356

1º 
Elisabete 
Evaristo

Ext 400

2º Marina 
Sousa 

Ext 405 

3º Filipa 
Marques

Ext 409

4º Pedro 
Francisco

Ext 406
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Profissionais de saúde

Ver Anexo II
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PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 
(Trabalhadores, prestadores de serviços ou 

responsáveis)

Informar a 
Direção Executiva 
(preferencialmente 
por via telefónica)

Dirigir-se para o 
Edifício antigo, 
Sala “Foca-te”
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Dirigir-se para o Edifício antigo 
Sala "Foca-te"

Operacional 
acompanha a 

pessoa, cumprindo 
precauções básicas 
(higiene das mãos, 
máscara, viseira e 

bata)

Contacta o CSA (ou 
o/a OET ou a DE), o 
qual se dirige para 
junto da pessoa e 
contacta a linha 

SNS 24 (808 24 24 
24)

OET

contacta o 
encarregado de 

educação
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Contacta a linha SNS 24 

(808 24 24 24)

SNS 24 questiona doente (ou o 
responsável da escola) quanto a sinais 

e sintomas e ligação epidemiológica 
compatíveis com caso suspeito de 

COVID-19
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SNS 24 questiona doente ou 
responsável

Se não suspeito de 
COVID-19: define 

procedimentos

Se suspeito de 
COVID-19: contacta 
Linha de Apoio ao 
Médico (LAM), da 

DGS, para validação
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Suspeito de COVID-19: contacta 
LAM da DGS, para validação

Não Validado: encerrado

Validado: DGS ativa INEM, 
Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo 
Jorge e Autoridade de 

Saúde Regional, 
iniciando-se investigação 
epidemiológica e gestão 

de contactos
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VALIDADO
Diretora 

Pedagógica (ou 
DAF) informa de 

imediato delegado 
regional de 
educação 

Caso confirmado: 
Edifício antigo, 
Sala “Foca-te” e 

WC do balneário 
masculino 

interditados até... 
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Caso confirmado: sala "Foca-te" 
e WC interditados até...

CSA providenciar 
limpeza e desinfeção 

Validação da 
descontaminação 

(limpeza e 
desinfeção) pela 

Autoridade de Saúde 
Local

CSA reforçar limpeza 
e desinfeção, 

principalmente 
superfícies 

frequentemente 
manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente 
confirmado e local 
onde se encontrava 
antes do isolamento

Operacional 
armazenar resíduos 
do caso em saco de 

plástico (com 
espessura de 50 ou 

70 mícron) que, após 
fechado (ex. com 

abraçadeira), deve ser 
segregado e enviado 

para operador 
licenciado para a 

gestão de resíduos 
hospitalares com 

risco biológico
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Contacta o encarregado/a de 
educação =» atualização de...

Contactos de 
emergência 
dos alunos

Fluxo de 
informação aos 
encarregados 
de educação
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CSA e demais responsáveis garantem vigilância ativa dos contactos próximos durante 14 dias 

Procedimento de vigilância de 
contactos próximos

Alto risco 
de 

exposição

Baixo 
risco de 

exposição
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Alto risco de exposição

Partilhou os mesmos 
espaços (sala, gabinete, 

secção, zona até 2 
metros)

Face-a-face com o caso 
confirmado ou em 

espaço fechado com o 
mesmo

Partilhou com o caso 
confirmado loiça 

(pratos, copos, 
talheres), toalhas ou 

outros objetos ou 
equipamentos que 

possam estar 
contaminados com 

expetoração, sangue, 
gotículas respiratórias
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Baixo risco de exposição
Contacto esporádico 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)

Prestou assistência ao caso 
confirmado, desde que tenha 

seguido as medidas de 
prevenção (ex. utilização 

adequada de meios de 
contenção respiratória; 

etiqueta respiratória; higiene 
das mãos)
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Deslocações ao estrangeiro

Direção (ou 
Diretor/a) 
Executiva

Ponderar 
conveniência, 

principalmente 
países ou zonas de 
propagação mais 

ativa
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Alterações ao estado de saúde: comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) 

Deslocações ao estrangeiro

Docentes, alunos e demais 
acompanhantes, regressados 

ou em contacto próximo e 
direto com regressado de país 

ou zona de risco -
https://www.dgs.pt/pagina-

de-entrada3/corona-
virus/organizacoes-

internacionais.aspx - , devem, 
nos 14 dias subsequentes

Monitorizar o seu estado de 
saúde

Medindo temperatura 
corporal 2 vezes / dia, 

registando valores, e estar 
atentos a tosse ou falta de ar

Evitar cumprimentos com 
contacto físico
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Atualização semanal da informação 
sobre a situação epidemiológica local

Assessor de 
Marketing, 

Informação e 
Comunicação

Meios de 
comunicação 

social
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Loures, 3 de setembro de 2020 

A DIREÇÃO EXECUTIVA 

 

Helena Nunes e José Bourbon 

Divulgação por todos os profissionais, alunos e 
encarregados de educação

Correio eletrónico, 
Moodle
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Anexo A 
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MEDIDAS GERAIS E ESPECÍFICAS COVID-19 
Anexo II 

Lista de contactos 
Entidade Serviço Morada Telefone E-mail 

Àrea Dedicada ao COVID-19 Praceta António 
Feliciano Bastos, 2670-

524 Loures 

210734894  
212483532 

- 

Saúde 24 Linha Saúde 24 -  808 24 24 24 - 

Saúde Escolar Centro de Saúde de Loures Rua Professor Egas 
Moniz, 2670-457 

Loures 

219 825 125 ucsp.mealhada@csloures.minsaude.pt  

Unidades de 
Saúde Pública 

Agrupamento Centros de 
Saúde Loures Odivelas - 

António Alexandre, Diretor 
Executivo 

Avenida Manuel Carlos 
de Andrade, Santo 

António dos Cavaleiros  

 219 897 825 aces.louresodivelas@arslvt.min-
saude.pt 

Hospital Beatriz Ângelo Avenida Carlos 
Teixeira, 3, 2674-514 

Loures 

219 847 200 Serviço 
de urgência - 
219 847 240 

geral@hbeatrizangelo.pt  

Câmara 
Municipal de 

Loures 
 

Rede de Apoio Social Paços do Concelho 
Praça da Liberdade 

2674-501 Loures 

800 100 176 apoiosocialcovid19@cm-loures.pt 
Aplicação: 

Mais Perto de Si  

Segurança 
Social 

Serviço Local de Atendimento 
de Ação Social de Loures 

Travessa Luís Pereira 
da Mota, 5, 2670-448, 

Loures 

300 502 502 - 

Proteção Civil Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Loures 

Rua da Carapuça, Casal 
das Lajes 

2670-424 Loures 

211 151 470 

Emergência:  
800 966 112 

smpc@cm-loures.pt 
 

mailto:ucsp.mealhada@csloures.minsaude.pt
mailto:aces.louresodivelas@arslvt.min-saude.pt
mailto:aces.louresodivelas@arslvt.min-saude.pt
mailto:geral@hbeatrizangelo.pt
mailto:apoiosocialcovid19@cm-loures.pt
mailto:smpc@cm-loures.pt
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MEDIDAS GERAIS E ESPECÍFICAS COVID-19 
 

Anexo VII 
 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
 

 

  

1. Medidas gerais  
 

a. Profissionais de limpeza 
i. Cumprimento das regras de utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – anexo 1 
ii. Lavagem correta das mãos - anexo 2 

 
b. Plano de limpeza 

i. Afixação de informação útil em local visível e 
acessível aos funcionários 

ii. Conhecimento sobre utilização correta dos 
detergentes e desinfetantes (Fichas de Dados de 
Segurança do produto) 

iii. Disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção 
adequados - anexo 3 

 
2. Procedimento 

 
a. Utilizar EPI – anexo I 

 
b. Entrada na “área suja” 

i. EPI envergado, material de limpeza, sacos para 
recolha dos resíduos 

ii. Abrir janelas e arejar a área, sempre que possível 
 
 



 

c. Operação dentro da “área suja”:  
i. Limpar de alto para baixo; das zonas mais distantes 

da porta de entrada para esta/saída  
ii. Cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados 

(interruptores, maçanetas, torneiras, corrimãos, 
mesas, cadeiras, teclados de computadores, 
telefones e outros) e áreas mais frequentadas  

iii. Depositar os materiais descartáveis em sacos 
apropriados (de cor diferente ou devidamente 
identificados), com cuidado de não contaminar 
exterior  

 

d. Saída da “área suja”:  
i. espaço totalmente arejado e só depois fechar as 

janelas  
ii. Limpar frascos e produtos de limpeza antes de sair  

iii. Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar  
iv. Colocar saco sujo dentro de outro limpo e fechar  
v. Sair da área e fechar a porta, sempre que possível  

vi. Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, 
em embalagem própria hermeticamente fechada, 
para transportar até zona de desinfeção/lavagem do 
material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos 

 
e. Resíduos 

i. Sacos de resíduos colocados no contentor (“caixote 
do lixo”) dos resíduos indiferenciados 

ii. Nunca deixar sacos de resíduos em espaços públicos, 
ou zonas onde possam ser mexidos  

 

 

3. Frequência de limpeza 
 

a. Desinfeção dos espaços e superfícies, no mínimo, 
diariamente e sempre que se mostrar necessário 



 

 
b. As frequências de referência são: 

i. Casas de banho – 2 x manhã e 2 x à tarde 
ii. Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, 

maçanetas das portas, interruptores, zonas de 
contacto frequente – 2 x manhã e 2 x à tarde 

iii. Salas de aula – no final de cada dia e sempre que haja 
mudança de turma 

iv. Salas de professores – de manhã e à tarde 
v. Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e 

antes de outro entrar na área, especialmente mesas 
e cadeiras 

 
4.  Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares 

 
a. Agentes de desinfeção: 

i. Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já 
diluída) com concentração de 0,05% 

 
b. Método de aplicação: 

i. Balde e esfregona para o chão 
ii. Panos de limpeza descartáveis 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies 
humedecidas, até que sequem, ao ar 

 
c. Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, 

salas de professores, entre outros) 
i. De alto para baixo, das zonas mais limpas para as 

mais sujas e das mais distantes da porta de entrada 
para a porta de entrada/saída; chão deverá ser 
último 

ii. Especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados 
(interruptores; maçanetas das portas; torneiras; 
corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de 



 

computadores; telefones e outros) e áreas mais 
frequentadas 

 
d. Procedimento gerais 

i. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente 
e, em seguida, espalhar uniformemente solução de 
hipoclorito de sódio 

ii. Deixar atuar o desinfetante durante, pelo menos, 10 
minutos, sempre que possível 

iii. Enxaguar as superfícies só com água 
iv. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

 
e. Procedimentos específicos 

 
i. Superfícies e equipamentos - especial atenção: 

maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; 
botões de elevadores; torneiras; manípulos de 
autoclismos; corrimãos; materiais de computadores 
(teclados, ecrãs e rato); equipamentos eletrónicos ou 
outros de manuseamento frequente 
 

ii. Chão (último a limpar): com água e detergente 
comum, seguido da desinfeção com solução de 
hipoclorito de sódio pronta a usar 

 
iii. Instalações sanitárias: lavadas, preferencialmente, 

com produto que contenha detergente e 
desinfetante (2 em 1); balde e esfregona não devem 
ser usados noutros espaços; utilizar panos diferentes 
para os lavatórios e áreas à volta destes e exterior das 
sanitas 

 
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência: 



 

1. Iniciar pelos lavatórios (torneiras e depois lavatório) e superfícies à 
volta 
2. De seguida, sanitários: 

2.1. Parte interior: 
- Aplicar detergente/desinfetante, deixando atuar durante 5 
minutos 
- Esfregar bem com o piaçaba 
- Puxar autoclismo com piaçaba dentro da sanita para que 
fique limpo 
- Voltar a puxar a água 

2.2. Parte exterior: 
- Espalhar detergente/desinfetante na parte superior da 
sanita e sobre a tampa 
- Esfregar com pano: primeiro a tampa e só depois a parte 
exterior da sanita (parte superior e lados) 
- Passar pano só com água 
- Deixar secar ao ar 
- Limpar e desinfetar o botão do autoclismo 

No final da limpeza, passar pano humedecido em desinfetante nas 
torneiras. 

3. Chão lavado como descrito anteriormente. 
 

iv. Refeitórios / Roullotte: 
 

Respeitar planos de limpeza existentes, utilizando agentes de limpeza e 
desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 
 
Profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

▪ Usar sempre máscara, durante a preparação, confeção e 
distribuição dos alimentos 
▪ Lavar mãos com água e sabão imediatamente antes e após 
manipulação de alimentos crus ou antes e após utilização da casa 
de banho 
▪ Higienizar frequentemente mãos com água e sabão ou com SABA 



 

▪ Cumprir etiqueta respiratória 
 
 
 
Loures, 10 de setembro de 2020 
 
 
 

A Direção Executiva  



 

ANEXO 1 
 
 

Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza 

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa de casa); 

- Máscara; 

- Protetor ocular; 

- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

- Farda limpa todos os dias e calçado próprio só para as limpezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 
 
 

Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou água e sabão 

 



 

ANEXO 3 
 

Materiais de limpeza 

 



 

 

1 
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MEDIDAS GERAIS E ESPECÍFICAS COVID-19 
 

Anexo IX 
 

Regras de utilização das salas do pessoal docente 
 

Utilizar sempre máscara 

Ao entrar na sala, desinfetar as mãos com uma solução antissética de 
base alcoólica (SABA) 

Ter normas de conduta (correta higienização das mãos, etiqueta 
respiratória e colocação da máscara – nos termos dos anexos IV, V e VI, 
afixados) 

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 
durante, pelo menos, 20 segundos; reforçar a lavagem das mãos antes 
e após as refeições, as aulas, o uso da casa de banho, etc. 

Lenços de papel (utilização única) para assoar, caixote do lixo e lavar as 
mãos, com água e sabão 

Tossir ou espirrar para zona interior do braço, com cotovelo fletido 

Evitar tocar em bens comuns, maçanetas, interruptores, etc. 

Sempre que possível, manter janelas e/ou portas abertas 

Maximização do espaço entre pessoas 

Mesas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando 
docentes virados de frente uns para os outros 

 

 



 

MEDIDAS GERAIS E ESPECÍFICAS COVID-19 
 

Anexo X 
 

Regras de utilização das salas do pessoal não docente 
 

Utilizar sempre máscara 

Ao entrar na sala, desinfetar as mãos com uma solução antissética de 
base alcoólica (SABA) 

Ter normas de conduta (correta higienização das mãos, etiqueta 
respiratória e colocação da máscara – nos termos dos anexos IV, V e VI, 
afixados) 

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 
durante, pelo menos, 20 segundos; reforçar a lavagem das mãos antes 
e após as refeições, o uso da casa de banho, etc. 

Lenços de papel (utilização única) para assoar, caixote do lixo e lavar as 
mãos, com água e sabão 

Tossir ou espirrar para zona interior do braço, com cotovelo fletido 

Evitar tocar em bens comuns, maçanetas, interruptores, etc. 

Sempre que possível, manter janelas e/ou portas abertas 

Maximização do espaço entre pessoas 

Mesas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando não 
docentes virados de frente uns para os outros 


