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1. CONTROLO DE ALTERAÇÕES 

Revisão Data Notas e/ou Alterações 
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2. ENQUADRAMENTO  

2.1 INTRODUÇÃO  

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do ICM – 

USEMA, Universidade Sénior de Mafra, adiante identificado por USEMA, para a Doença por 

Coronavírus (Covid-19), fornece informação a todos os associados e/ou utentes sobre esta doença, 

sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção e sobre os procedimentos e medidas a 

adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência da 

USEMA para a Covid-19 foi desenvolvido com base nas orientações e determinações da Direção-

Geral da Saúde (DGS) e das autoridades de Proteção Civil do concelho de Mafra. Os associados e 

utentes da USEMA serão informados sobre a Covid-19, sobre as formas de evitar a transmissão e 

sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de contingência, através dos 

meios mais adequados e da forma mais ampla: por correio eletrónico, por afixação de cartazes e 

avisos nos espaços comuns, nas páginas sociais, etc.. A USEMA está comprometida com a 

proteção da saúde e a segurança dos seus associados e utentes, tendo também um papel 

importante a desempenhar na limitação do impacto desta pandemia no seio da comunidade.  

 

2.2 A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (Covid-19)  

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são 

bastante comuns em todo o mundo. A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre ou 

dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. O novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (Covid-19), foi identificado 

pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan (China). O período de incubação do 

novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa permanecer bem durante 14 

dias após contactar com um caso confirmado Covid-19, é pouco provável que tenha sido 

contagiada. Após exposição a um caso confirmado de Covid-19, podem surgir os seguintes 

sintomas: 

 Mais comuns:  

 Febre; 

 Tosse seca; 

 Cansaço; 

 Dificuldade respiratória; 

 Menos comuns:  

 Tensão e dores musculares; 

 Dores de garganta; 
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 Diarreia; 

 Conjuntivite; 

 Dor de cabeça 

 Perda de paladar ou olfato. 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema 

imunitário mais fragilizado, pessoas com idade mais avançada, nomeadamente pessoas com 

doenças crónicas como diabetes, hipertensão, cancro ou doenças respiratórias.  

 

2.3 A TRANSMISSÃO DO CORONA VÍRUS SARS-CoV-2 

O coronavírus SARS-CoV-2 pode transmitir-se por gotículas respiratórias, pelo contacto direto com 

secreções infecciosas e por aerossóis contaminados com o vírus. 

A transmissão pode ocorrer durante uma exposição próxima a uma pessoa com Covid-19 através 

da disseminação de gotículas respiratórias produzidas pela pessoa infetada quando esta tosse, 

espira ou fala, as quais podem ser inaladas e ser depositadas na boca, nariz ou olhos das pessoas 

que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado com o vírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasais ou oculares. 

Pelo que é conhecido, o risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de proximidade 

ou de contacto com uma pessoa infetada.  

 

2.4 MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Todos os utentes da USEMA devem adotar os seguintes procedimentos de higiene: 

 Lavar frequente e cuidadosamente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante, 

pelo menos, 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e depois das refeições, após o uso da casa de banho 

e sempre que as mãos estejam sujas; 

 Usar lenços de papel de utilização única para se assoar, guardando-os depois de utilizados 

para posterior deposição num caixote de lixo comum; 

 Lavar com água e sabão ou desinfetar as mãos de seguida; 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz ou na boca com as mãos sujas ou eventualmente 

contaminadas com secreções respiratórias; 

 Sujeitar-se à medição da temperatura corporal através de termómetro de infravermelhos de 

testa sem contacto, sempre que a isso sejam solicitados; 
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 Desinfetar as mãos à entrada e à saída das instalações da USEMA – obrigatório; 

 Usar máscara (do tipo cirúrgico, FFP ou sociais) sempre que se encontrem dentro das 

instalações da USEMA – obrigatório; 

 Cumprir escrupulosamente a lotação máxima definida para cada sala, conforme anexo – 

obrigatório; 

 Não permanecer nos corredores nem nas zonas de passagem. 

Para além dos procedimentos de higiene, a principal medida preventiva de quem apresentar os 

sintomas atrás referidos ou outros sintomas de natureza gripal, deverá ser abster-se de frequentar 

as aulas ou outras atividades da USEMA, protegendo-se a si mesmo e aos restantes utentes. 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA  

3.1 SALA DE ISOLAMENTO 

A Sala de Isolamento está devidamente identificada e situa-se no piso da USEMA, junto do acesso 

Norte. 

 

3.2 RESPONSABILIDADES 

O Presidente da Direção é o responsável pelas instalações e pela implementação e coordenação 

do Plano de Contingência. 

Qualquer situação com sintomas compatíveis com um possível caso de Covid-19 deve ser de 

imediato ser reportado à Direção da USEMA na pessoa do Presidente da Direção (TM 932 986 738) 

ou, na sua ausência, a qualquer outro elemento da Direção. 

A Ficha de Ocorrência, que se encontra na Sala de Isolamento, deve ser preenchida pelo próprio 

ou, na impossibilidade deste o fazer, por outro utente que se encontre presente. 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEUS CONTACTOS 

 SNS 24:    808 24 24 24 

 Centro de Saúde de Mafra:  261 814 853 

 Delegado de Saúde de Mafra: 261 818 100 
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3.4 EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

A limpeza, higienização e desinfeção das instalações da USEMA são reforçadas durante o período 

de vigência deste Plano. 

A Sala de Isolamento dispõe dos seguintes equipamentos, materiais e produtos para utilização 

exclusiva do utente: 

 2 máscaras cirúrgicas descartáveis; 

 2 pares de luvas descartáveis; 

 1 contentor de lixo com abertura não manual e com saco de plástico; 

 Solução desinfetante de base alcoólica; 

 1 termómetro; 

 1 caixa de toalhetes descartáveis de papel; 

 1 mesa pequena; 

 2 cadeiras não estofadas; 

 1 kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 2 fichas de registo de ocorrências; 

 2 esferográficas. 

Em vários locais das instalações da USEMA encontram-se recipientes com solução desinfetante de 

base alcoólica para desinfeção das mãos. 

 

3.5 DIVULGAÇÃO DESTE PLANO 

O presente Plano de Contingência será remetido por e-mail a todos os associados e utentes, bem 

como publicado nas páginas sociais ligadas à USEMA; na secretaria encontra-se disponível uma 

cópia para consulta. 

Cartazes informativos disponibilizados pelas autoridades de saúde e proteção civil encontram-se 

distribuídos por todas as salas e espaços comuns da USEMA. 

Foi efetuada uma sessão informativa sobre o presente Plano de Contingência, nomeadamente 

quanto aos procedimentos a adotar no uso correto do equipamento de proteção individual (EPI) 

dirigida aos membros dos Órgãos Sociais e aos colaboradores próximos da USEMA. 

Também aos alunos foi dirigida uma ação de informação e sensibilização sobre o presente Plano 

de Contingência e sobre o Código de Conduta a que estão obrigados.  
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3.6 ACIONAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA – PROCEDIMENTOS   

De acordo com a DGS define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos de 

infeção respiratória aguda, febre ou tosse ou dificuldade respiratória associados a critérios 

epidemiológicos, história de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias 

anteriores antes do início dos sintomas ou contacto com caso provável ou confirmado de Covid-19 

no mesmo período de 14 dias antes ou ainda que tenha estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com Covid-19 no mesmo período. 

Face a um caso suspeito nos termos atrás descritos deverão cumprir-se os seguintes 

procedimentos: 

1. O elemento responsável da USEMA coloca as luvas e a máscara; 

2. Este elemento da USEMA entrega 1 máscara, caso este a não tenha, e um par de luvas ao 

utente suspeito da Covid-19 para que este as coloque, fazendo evacuar de seguida a sala 

onde o utente suspeito se encontre e o caminho até à sala de isolamento; 

3. Depois de evacuada a sala e o caminho, o elemento responsável deve assegurar-se que o 

utente suspeito se desloque para a Sala de Isolamento; 

4. Na Sala de Isolamento o utente deve contactar a linha Saúde 24 (808 24 24 24) e agir de 

acordo com as instruções recebidas; caso não seja possível estabelecer contacto com a 

linha Saúde 24, deverá o caso suspeito dirigir-se para casa, tentar novamente o contacto a 

partir do domicílio e seguir as indicações da linha Saúde 24;  

5. Após ter sido utilizada por um caso suspeito, a sala de isolamento bem como a sala 

frequentada pelo suspeito deverão ser fechadas e, posteriormente, serem desinfetadas 

antes de serem utilizadas de novo; 

6. O elemento responsável da USEMA que interviu no procedimento cumprirá de seguida as 

instruções básicas de higienização pessoal, retirando as luvas descartando-as, lavando e 

desinfetando as mãos, retirando a máscara descartando-a igualmente e colocando uma 

máscara nova. 

7. Um elemento responsável da USEMA procederá ainda ao levantamento e rastreamento 

dos nomes e dos respetivos contactos telefónicos das pessoas que estiveram em contacto 

com o caso suspeito, com base nos registos de presenças nas aulas ou noutras atividades 

que tenham sido frequentadas.  

Caso venha a ser confirmado como positivo (após realização de teste ao suspeito), a Autoridade de 

Saúde irá solicitar à USEMA que a informação dos contactos havidos lhe seja enviada. 
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Em situação de vir a ser confirmado caso positivo na USEMA deverá esta instituição aguardar o 

contacto telefónico da Autoridade de Saúde e atuar de acordo com as instruções que lhe forem 

transmitidas.   

Caso não seja confirmado como positivo, a Autoridade de Saúde não intervirá e a informação 

sobre os contactos tidos pelo suspeito poderá ser descartada.  

Após a avaliação da situação pela Autoridade de Saúde, caso o suspeito poderá ser validado ou 

não validado, sendo os procedimentos seguintes: 

 Caso a suspeição não seja validada pelo SNS 24: caso encerrado para Covid-19, sendo 

desativado de seguida o Plano de Contingência; 

 Caso a suspeição seja validada pelo SNS 24: o SNS 24 ativará o encaminhamento 

necessário de acordo com a avaliação que fizer da situação. 

Caberá ao Presidente da Direção ou a quem este delegar a tarefa, cooperar com a Autoridade de 

Saúde no sentido de prestar todos os esclarecimentos que a situação obrigar. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresentando sintomas no momento, teve ou 

pode ter tido contacto com um caso confirmado ou suspeito de Covid-19. O tipo de exposição do 

contacto próximo, determinará pela entidade de saúde, o tipo de vigilância. O contacto próximo com 

caso confirmado ou suspeito de Covid-19 pode ser de: 

 Alto risco de exposição, definido como: 

 Utente ou colaborador integrado na mesma turma ou grupo e que em qualquer 

momento terá estado a menos de 2 m do caso confirmado ou suspeito; 

 Utente ou colaborador que em qualquer momento esteve cara-a-cara com o caso 

confirmado ou suspeito ou que esteve com este no mesmo espaço fechado; 

 Utente ou colaborador que partilhou com o caso confirmado ou suspeito quaisquer 

objetos ou equipamentos suscetíveis de estarem contaminados. 

 Baixo risco de exposição (casual), definido como: 

 Utente ou colaborador que teve contacto pontual esporádico (momentâneo) com o 

caso confirmado ou suspeito (ex. em movimento /circulação durante o qual houve 

exposição através de conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 
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 Utente ou colaborador que prestou assistência ao caso confirmado ou suspeito, 

desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da 

máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos, etc.). 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado de Covid-19, deverão ser ativados 

os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos identificados, relativamente ao início 

de ocorrência de qualquer sintomatologia, seguindo as orientações da Autoridade de Saúde Local. 

Em estreita articulação com a Autoridade de Saúde, o Responsável da USEMA deve cooperar nas 

seguintes ações: 

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário). 

 Podendo o período de incubação da Covid-19 ir até 14 dias, e como medida de precaução, 

deverá ser implementada a vigilância ativa dos contactos próximos durante 14 dias desde a 

data da última exposição a caso confirmado. 

A vigilância ativa dos contactos próximos deve incluir o seguinte: 

 Auto monitorização diária dos sintomas da Covid-19, incluindo febre (medindo e registando 

a temperatura corporal 2 vezes por dia), e verificação dos sintomas identificados no ponto 

2.2. 

 Restringir os contactos sociais ao mínimo indispensável; 

 Evitar viajar; 

 Estar contactável durante os 14 dias desde a data da última exposição; 

 Se se verificarem sintomas da Covid-19 deverá ser contactada a Linha de Saúde 24; 

 Se, entretanto, não surgir nenhum sintoma nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para a Covid-19. 

 

4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

A USEMA adotará ainda as seguintes medidas de prevenção: 

 Sensibilização dos utentes para: 

 Uso de máscara durante todo o tempo de permanência das instalações da USEMA; 

 Procedimentos básicos para higienização das mãos; 

 Utilização efetiva por todos os utentes do gel alcoólico disponibilizado pela USEMA 

nos dispensadores distribuídos nas zonas de circulação e em todas as salas;  

 Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; 
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 Procedimentos de etiqueta respiratória; 

 Procedimentos de conduta social; 

 Existência, função e procedimentos de utilização da Sala de Isolamento; 

 Implementação de medidas de higienização; 

 Cumprimento da lotação máxima das salas; 

 Cumprimento escrupuloso de todas as medidas de prevenção, quer as expressas 

neste Plano quer ainda as medidas adicionais que a situação do momento impuser. 

 

 

 

Mafra, 18 de setembro de 2020 (Revisão 1) 

 

A Direção, 

______________________________ 



 

Plano de contingência contra a Covid-19 – Revisão 1               Pág. 12 de 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Plano de contingência contra a Covid-19 – Revisão 1               Pág. 13 de 20 
 

ANEXO I – COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA 
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ANEXO II - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO Covid-19 
A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios gerais que qualquer pessoa 
pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios: 

 Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não for possível 
lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

 

 
 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou espirrar. 

O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na 
ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve 
tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.  

 

 As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar telefonicamente a pessoa 
responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as medidas a tomar.  
 

 Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:  
 Antes de sair de casa  
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 Ao chegar ao local de trabalho  
 Após usar a casa de banho  
 Após as pausas  
 Antes das refeições, incluindo lanches  
 Antes de sair do local de trabalho  
 

 Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos com água e 
sabão. 
  

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  
 

 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.  
 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 
  

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  
 

 Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 
  

 Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt 
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ANEXO III – FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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Anexo IV – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM 
ÁGUA E SABÃO 
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Anexo V – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM 
GEL ALCOÓLICO  
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Anexo VI – LOTAÇÃO MÁXIMA DAS SALAS  
A lotação máxima das salas foi definida para um distanciamento de 2 m entre pessoas. 

 Sala Utilização Comprimento Largura Área Volume Lotação máxima das 
salas (a) 

    (m) (m) (m2) (m3)  Distanciamento de 2,0 m 

Sala 1 Aulas 7,95 7,20 57,2 172 14 
Sala 2 Aulas 5,90 7,20 42,5 127 11 
Sala 3 Aulas 5,75 7,20 41,4 124 10 
Sala 4 Aulas 4,95 7,20 35,6 107 9 
Sala 5 Aulas (lãs e linhas) 8,81 3,22 28,4 85 7 
Sala 6 Aulas 8,62 3,22 27,8 83 7 
Sala 7 Convívio 8,60 3,22 27,7 83 7 
Sala 8 Isolamento Covid-19 2,78 3,22 9,0 27 2 
Sala 9 Aulas (informática) 8,74 3,22 28,1 84 7 

Sala 10 Direção/Secretaria 8,84 3,22 28,5 85 7 
Auditório Palco n.d. n.d. n.d. n.d. 15 
Auditório Bancada n.d. n.d. n.d. n.d. 50 

(a) – Lotação definida para atividades estáticas; se as atividades envolverem movimento, 
por exemplo dança, esta lotação deverá ser menor e definida caso a caso. 
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Anexo VII – CÓDIGO DE CONDUTA  

Todos os utentes da USEMA estão obrigados ao cumprimento das seguintes disposições 

de segurança sanitária, sempre que se estejam no interior das instalações da USEMA: 

1. Usar máscara (do tipo cirúrgico, FFP ou sociais) no interior das instalações – 

obrigatório. 

2. Desinfetar as mãos à entrada e à saída das instalações – obrigatório,  

3. Cumprir e fazer cumprir a lotação máxima definida para cada sala ou espaço, 

mantendo o afastamento físico de, pelo menos, 2 m relativamente a outras pessoas– 

obrigatório. 

4. Abster-se de frequentar as aulas ou outras atividades da USEMA sempre que tenha 

sintomas gripais, mesmo ligeiros. Sujeitar-se à medição da temperatura corporal 

através de termómetro de infravermelhos de testa sem contacto, sempre que a isso 

seja solicitado(a)s. 

5. Lavar frequente e cuidadosamente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem 

durante, pelo menos, 20 segundos, reforçando essa lavagem antes e depois das 

refeições e após o uso das instalações sanitárias. 

6. Evitar tocar com as mãos nos olhos, no nariz ou na boca, bem como na máscara. 

7. Quando da entrada na USEMA deverá dirigir-se de imediato para a respetiva sala 

de aula/ atividade, aguardando aí pelo seu início, não permanecendo nos corredores 

e nas zonas de passagem. 

8. Colaborar na desinfeção do seu espaço/ equipamento (cadeira, mesa, objeto 

manuseado, etc.) utilizando os meios de desinfeção, nomeadamente toalhetes 

desinfetantes à base de álcool etílico, colocados à sua disposição na sala/ espaço. 

9. Tomar conhecimento e cumprir as diretivas do Plano de Contingência contra a Covid-

19, incluindo o presente Código de Conduta. 

10. Cumprir qualquer instrução de segurança sanitária que lhe for transmitida por um 

dirigente da USEMA. 


