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ANO LETIVO 2020-2021 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
(Doença por Coronavírus – COVID-19) 

 
 

1 - INTRODUÇÃO  
 
Em 13 de março do ano em curso, levámos a efeito uma sessão de esclarecimento sobre o 
Coronavírus – COVID – 19, ministrada por dois dos nossos associados médicos.  
Em 18 de maio demos a conhecer a todos os associados, por publicitação no nosso sítio e nas 
portarias da Sede e Polo, um Plano de Contingência para o ano letivo 2020-2021. 
Conforme então informámos e dado que iremos proceder à abertura do respetivo ano letivo, 
fizemos uma revisão da norma tendo presente as orientações da DGS e da Rutis. 
Como medida de prudência, em espaços fechados, ficam suspensas as disciplinas constantes do 
anexo I até ser possível aliviar estas restrições. 
 
 
2 – OBJETIVOS 
 
Este plano de contingência tem em vista definir diretrizes de atuação para minimizar os efeitos de 
uma possível infeção e deteção precoce de focos do COVID-19, na nossa Universidade. 
 
 
3 – INSTALAÇÕES 
 
3.1 – Dentro das instalações da ACTIS é obrigatório o uso de máscara de proteção individual 

para uso comunitário e há limitação do tempo presencial;  
3.2 – Nos locais de entrada para os pavilhões/salas estão disponíveis dispensadores de solução 

alcoólica; 
3.3 – No espaço de convívio do polo do Algueirão, ficam apenas quatro mesas e duas cadeiras 

para cada mesa; os sofás não devem ser utilizados; 
3.4 - As proteções descartáveis devem ser colocadas no lixo após o seu uso 

(toalhetes/máscaras/luvas); 
3.5 – As instalações vão ser limpas/desinfetadas diariamente, bem como os equipamentos (mesas 

de trabalho, teclados, interruptores, maçanetas de portas, etc); 
3.6 – Nos sanitários é disponibilizado sabão azul e branco para lavagem das mãos; 
 
 
4 – SECRETARIAS 
 
4.1 – Nas receções de cada secretaria está criada uma barreira acrílica a fim de evitar contacto 

com os associados dos respetivos Núcleos de Apoio e os outros utentes; 
4.2 – Aos associados que dão apoio aos Núcleos é disponibilizada viseira de proteção que poderá 

ser complementada com máscara de proteção individual para uso comunitário. 
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5 - PAVILHÕES/SALAS 
 
5.1 – Na salinha de vestiário do pavilhão multiusos só são permitidas duas pessoas de cada vez; 
5.2 – Para a manutenção do distanciamento social, as salas são dotadas de um número máximo de 

participantes. 
 
 
6 - ASSOCIADOS/PROFESSORES 
 
A fim de evitar ajuntamentos os associados devem respeitar as normas de distanciamento 
social amplamente divulgadas. 
 
6.1 – É obrigatório usar máscara no interior das instalações/salas; 
6.2 – Devem ser desinfetadas as mãos à entrada e à saída das instalações; 
6.3 - À entrada nas salas, os associados devem ocupar a cadeira mais distante e assim 

sucessivamente para que não se cruzem no acesso aos lugares; 
6.4 - Aos associados professores é disponibilizada uma viseira de proteção que poderá ser 

complementada com máscara de proteção individual para uso comunitário; 
6.5 - Aos associados que manifestem sintomas gripais não é permitido a utilização das 

instalações para evitar possível contágio. As faltas serão relevadas; 
6.6 – Os associados devem abster-se de frequentar as aulas sempre que tenham sintomas gripais, 

mesmo que ligeiros. Também deverão sujeitar-se à medida da temperatura corporal através 
de termómetro de infravermelhos na testa sem contacto, sempre que isso seja solicitado; 

6.7 - Devem lavar frequentemente e cuidadosamente as mãos com água e sabão, esfregando-as 
bem, pelo menos 20 segundos, reforçando essa lavagem após o uso das instalações 
sanitárias; 

6.8 – Devem evitar tocar com as mãos nos olhos, no nariz ou na boca, bem como na máscara; 
6.9 – Os associados devem colaborar na desinfeção do seu espaço/equipamento (mesa, cadeira, 

objeto manuseado), utilizando os meios de desinfeção disponíveis; 
6.10- Devem tomar conhecimento e cumprir as diretivas do Plano de Contingência contra 

COVID-19; 
6.11-  Cumprir qualquer instrução sanitária que lhe for transmitida por um dirigente da ACTIS; 
6.12- Os associados professores devem zelar pelo cumprimento do horário para permitir, quer o 

arejamento das salas, quer as entradas e saídas dos associados. 
6.13- Os associados professores devem fazer a chamada para registo de presenças evitando que 

as folhas circulem pelos presentes. 
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7 - ÁREA DE ISOLAMENTO 
 
7.1 - Atuação perante um caso suspeito com sintomas de infeção COVID-19: 
 

a) –  Informar a direção; 
b) - Encaminhar o suspeito para a área de isolamento, mantendo, quem o acompanha, a 

distância de segurança (superior a 1 metro);  
c) –  Contactar o SNS 24 – 808 24 24 24; aguardar instruções; 
d) –  Fornecimento de dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas 

que integram o grupo (alunos, professores, colaboradores) de forma a facilitar a 
aplicação de medidas de saúde pública; 

e) –  Em caso de emergência ligar para 112; 
f) –  Se estiver ligado o ar condicionado, deve ser imediatamente desligado; 
g) –  Aquando da saída do caso suspeito deve-se proceder à limpeza e desinfeção (com 

lexívia/cloro) da área na qual o indivíduo passou, assim como a área de isolamento; 
h) –  Fazer o arejamento de pelo menos 30 minutos. 
 
 

7.2 – A sala de isolamento está devidamente sinalizada e nas condições recomendadas. 
 
 
                                           
                                             Sintra, 24 de setembro de 2020 
                                                            
                                                               P’la Direção 
 
 
 
 
 
                                                       Maria Luísa Barreiro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 


