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COVID-19 lntecao par SARS-CoV-2 

GOM Grupo Operativo Municipal COVID-19 

ECDC Centro Europeu de Prevencao e Controlo de Doenca Transmissiveis 
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Pelo que e conhecido de outros coronavirus, a transrnissao do COVID-19 

acontece quando existe contacto pr6ximo (raio de 2 metros) com uma 

pessoa infetada. 0 risco de transmissao aumenta quando maior for o 

periodo de contacto com uma pessoa infetada. 

Os Coronavirus sao uma familia de virus conhecidos por causar doenca 

no ser humane e sao bastante comuns em todo o mundo. 0 COVID-19 e 

uma nova estirpe de coronavirus identificada na cidade de Wuhan (China) 

em dezembro de 2019. 

1.1. Explicita~ao do que e o Corona Virus - Covid-19 

0 presente piano de contlnqencia tern por objetivo antecipar e gerir o 

impacto de uma situacao de doenca por coronavfrus (COVID-19) nos 

funclonarios, colaboradores e munfcipes, assegurando o cumprimento da 

missao deste Municfpio. 

Nesse sentido pretende-se: 

• Antecipar medidas e recurses necessaries para assegurar a 

continuidade da execucao das atividades vitais e crfticas da 

carnara municipal de Meda, mantendo os services essenciais em 

funcionamento. 

• Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, 

procedimentos e prazos para dificultar ao maxima a transrnissao 

do vi rus como a reducao do nurnero de ca sos de doenca. 

• Avaliar continuamente a situacao atraves da criacao de um Grupo 

Operative Municipal COVID-19 (GOM), rever normas 

procedimentos e processes e incorporar as medidas corretivas. 

• Preparar respostas as necessidades de informacao e 

cornunicacao, para o interior e exterior da camara municipal de 

Meda. 

Envolver as juntas de freguesia, organismos e instltutcoes locais nas 

campanhas de informacao. 

1. Enquadramento e lntencao do Plano 
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De forma geral, estas lnfecoes podem causar sintomas mais graves em 

pessoas com sistemas irnunitarios mais fragilizados, pessoas mais 

velhas, e pessoas com doencas cr6nicas como diabetes, cancro e 

doencas respirat6rias 

0 periodo de incubacao do COVID-19 e de 2 a 14 dias. lsto significa que 

se uma pessoa permanecer bem 14 dias ap6s contactar com alpuern 

confirmadamente infetado por COVID-19, e pouco provavel que tenha 

sido contagiada. 

1.3. Tempo de lncubacao e formas de manlfestacao 

Em cases mais graves pode evoluir para pneumonia grave com 

lnsuftciencia respirat6ria aguda, falencia renal e, ate mesmo, levar a 
mo rte. 

• Dificuldade respirat6ria (falta de ar) 

• Febre 

• Cansaco 

• Tosse 

Ap6s exposicao a alquern infetado com COVID-19, podem surgir os 

seguintes sintomas: 

1.2. Principais sintomas 

• Goticulas respirat6rias - espalham-se quando a pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, podendo serem inaladas ou pousarem na 

boca, nariz ou olhos das pessoas que estao pr6ximas 

• Uma pessoa tarnbem pode ficar infetada ao tocar em superficies 

ou objetos que possam ter sido contaminados com secrecoes 

respirat6rias e depois tocar na sua pr6pria boca, nariz ou olhos. 

Existem duas formas atraves das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

As goticulas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra 

(secrecoes respirat6rias que contern o virus) sao a via de transrnissao 

mais importante. 
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~ Wuhan - Provincia de Hubei (China) 

~ lrao 

~ Daegu, Cheongdo (Coreia do Sul) 

~ Bertonico, Castiglione d'Adda, Castelgerundo, Maleo, Codogno, San 

Fiorano, Fombio, Somaglia, Casalpusterlengo, Terranova dei Passereini 

- Regiao da Lombardia (Italia) 

~ Vo - Reqiao do Veneto (Italia) 

Areas com transmissao comunitaria ativa: 

crtterlos clinicos Criterios epidemiol6gicos 

Hist6ria de viagem para areas com transmissao cornunitarla 

ativa nos 14 dias antes do inicio de sintomas 

lnfecao respirat6ria aguda OU 

(febre ou tosse ou Contacto com caso confirmado ou provavel de mfecao por 

dificuldade respirat6ria) E SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do inicio dos 

requerendo ou nao sintomas 

hospitalizacao OU 

Profissional de saude ou pessoa que tenha estado numa 

instltuicao de saude onde sac tratados doentes com COVID-19 

A definicao seguidamente apresentada e baseada na informacao disponivel, a 
data, no Centro Europeu de Prevencao e Controlo de Ooenca Transmissiveis 

(ECDC). 

1.4. Deflnlcao de caso suspeito 
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Cada edificio pertencente ao municipio deve definir qual a area/sala de 

isolamento. 

A colocacao de um funcionario ou utente numa area de isolamento visa 

impedir que outras pessoas possam ser expostas e infetadas. Esta 

2.2.2. Area ou sala de "isolamento" 

Cada Unidade Orqanica e o Presidente da camara Municipal desiqnarao 

um Ponto Focal responsavel (por edificio) pela gestao de qualquer case 

suspeito de COVID-19. Os funcionarios do municipio serao informados de 

quern e o Ponto Focal do seu edificio. 

2.2.1. Desiqnacao de Ponto Focal 

2.2. Preparacao para fazer face a um possivel caso de infecao por 
Covid19 de um ou mais trabalhador (es) 

0 Municipio e os seus services devem estar preparados para a 

possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores nao ir 

trabalhar, devido a doenca, suspensao de transportes publicos, 

encerramento de escolas, entre outras situacoes possiveis. 

Definir os services minimos de todos os services e avaliar: 

• As atividades desenvolvidas pelo municipio que sao 

imprescindiveis de dar continuidade (que nao podem parar) e 

aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar. 

• Os recurses essenciais (materlas-primas, fornecedores, 

prestadores de services e logistica) que sao necessaries manter 

em funcionamento para o municipio e para satisfazer as 

necessidades basicas dos municipes/utentes. 

2.1. ldentificacao dos efeitos que a lnfecao do trabalhador (es) pode 
causar no servlco ou entidade 

0 conceito da operacao desenvolve-se em 3 fases (anexo 7): 
1a Fase - Monitorizacao 

2a Fase - Alerta 

3a Fase - Recuperacao 

2. Plano de continqencia 
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Cada edificio desiqnara um Ponto Focal responsavel pela gestao de 

qualquer caso suspeito de COVID-19. Os funclonarios serao informados 

2.3. Procedimentos especificos 

medida tern como principal objetivo evitar a propaqacao de uma doenca 

transmissive! nos services pubucos. 

A area de isolamento (sala, gabinete, seccao, zona) nos edificios publicos 

do Municipio de Meda visam evitar ou restringir o contacto direto dos 

utentes e colaboradores com o caso suspeito e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes elementos da 

comunidade. 

Cada responsavel de servico/ediflcio deve para o efeito designar uma 

area de isolamento, que deve ter ventilacao natural, ou sistema de 

ventilacao rnecanica, e possuir revestimentos lisos e lavaveis (por 

exemplo, nao deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). 

Esta area devera estar equipada com: 

• Telefone; 

• Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do utente ou 

funcionario suspeito de mfecao por COVID-19, enquanto aguarda 

a validacao de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

• Kit com aqua e alguns alimentos nao pereciveis; 

• Contentor de residuos (com abertura nae manual e saco de 

plastico): 

• Solucao antisseptica de base alco61ica - SABA (disponivel no 

interior e a entrada desta area); 

• Toalhetes de papel; 

• Mascara (s) cirurqicats): 

• Luvas descartaveis: 

• Term6metro. 

Nesta area, ou pr6xima desta, deve existir uma instalacao sanitaria 

devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabao e 

toalhetes de papel, para a utilizacao exclusiva do caso suspeito. 

Todos os funcionarios deverao ser informados da localizacao da area de 

isolamento. 
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A gestao da situacao da Doenca por Coronavirus depende da pertinencia 

das decisoes e das acoes levadas a pratica em cada momento. Para tale 

criado o GOM, com responsabilidades de gestao da crise, coordenacao, 

avaliacao e rnonitorizacao. Este Grupo deve preparar propostas que se 

afigurem imprescindiveis a rnanutencao em funcionamento dos sectores 

que, no conjunto da atividade municipal sejam considerados essenciais. 

No desenvolver da sua acao, sao consideradas as seguintes 

cornpetencias: 

• Definir a estrateqia de atuacao face ao evoluir da situacao: 

• Coordenar a atuacao global; 

• Avaliar a evolucao da situacao. proper a attvacao das diferentes 

fases do Plano e definir a duracao temporal das mesmas, tendo 

como base as orientacoes do MS/DGS; 

2.4.1. Cornpetenclas do Grupo Operativo Municipal COVID-19 

0 Diretor do Plano de Contmqencia COVID-19 do Municipio de Meda e o 

Presidente da Camara Municipal, coadjuvado pelo Service Municipal de 

Prote9ao Civil (SMPC), cada edificio deve nomear o Ponto Focal, e toda 

a informacao deve ser direcionada para o SMPC, e ainda criado o Grupo 

Operative Municipal COVID-19 (GOM). 

2.4. Responsabilidades 

de quern e o Ponto Focal do seu edificio. E a este Ponto Focal que devera 

ser reportada uma situacao de doenca enquadrada de um utente ou 

funcicnarlo com sintomas e liga9ao epidemiol6gica compativeis com a 

definicao de caso possivel de COVID-19. 

Sempre que for reportada uma sltuacao de utente ou funcionario com 

sintomas, o Ponto Focal devera informar o responsavel do SMPC e o 

dirigente da sua unidade orqanica, e ficar responsavel por assegurar o 

cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Continqencia 

do Municfpio de Meda para a Doenca por Coronavirus (COVID-19). 

0 Ponto Focal sera o elemento que acornpanhara o caso suspeito ate a 
area de isolamento designada, prestara o apoio necessario e 

desencadeara os contactos estabelecidos no Plano de Continqencla. 
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0 Service Municipal de Protecao Civil de Meda e o elo de ligac;ao com o 

Tecnico e Saude do Centro de Saude de Meda, Direcao geral de Saude, 

Autoridade Nacional de Emergencia e Protecao Civil e demais organismos 

envolvidos. 

• Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alteracao ao 

Plano Municipal de Continqencia: 

• Coordenar acoes a desenvolver; 

• lnformar/notificar a DGS, do nurnero de casos detetados nos 

funcionarios da CM Meda; 

• Tratamento e posterior encaminhamento de toda a informacao, 

cornunicacao, diretrizes e orientacoes tecnicas da Direcao Geral de 

Saude: 

• Obter e difundir mforrnacao atualizada, comunicando aos 

funclonarlos/colaboradores o ponto de situacao: 

• Designar os interlocutores de cada unidade orqanica e acoes a 

implementar; 

• Gerir o processo de comunicacao interna e externa; 

• Ativar o Plano de Continqencia. 

Cabe ao GOM a gestao do piano com base nas diretrizes da Direcao Geral 

de Saude ou outros dados indicadores. De modo a evitar informacoes 

erradas ou nao verdadeiras, sao consideradas como fontes fidedignas a 

Direcao Geral de Saude, a Adrninistracao Regional de Saude da Guarda 

e a Autoridade de Saude de Meda. 
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0 Grupo Operative Municipal funciona de acordo com o seguinte diagrama: 

Grupo Operativo Municipal COVID-19 

• Presidente da Camara Municipal de Meda 

• Vice-presidente da Camara municipal de Meda 

• Chefes das Unidades Orqanicas do Municipio 

• Diretor do Agrupamento de Escolas de Meda 

• Coordenador do Grupo Operative Municipal (GOM) 

• 1 Tecnico do Gabinete de Comunicacao e Relacoes Publicas 

2.4.2. Constitulcao do Grupo Operativo Municipal 
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rnaos: 

• Solucao antisseptica de base alco61ica (SABA) e disponibilizar a 

mesma em sftios estrateqicos (ex. zona de refeicoes, registo 

biornetrico, area de "isolamento" do edificio ), conjuntamente com 

informacao sobre os procedimentos de hlqienizacao das rnaos: 

• Mascaras cirurqicas para utilizacao do funcionario e ou utente com 

sintomas ( caso suspeito ); 

• Mascaras cirurqicas e luvas descartaveis, a utilizar, enquanto 

medida de precaucao, pelos funclonarios que prestam asslstencia 

ao utente ou funcionario com sintomas (caso suspeito); 

• Toalhetes de papel para secagem das rnaos, nas lnstalacoes 

sanitarias e noutros locais onde seja possivel a hiqlenlzacao das 

Devem ser adquiridos pelo municipio equipamentos e produtos 

necessaries para suportar as areas de isolamento e EPI para funclonarios. 

2.6. Equipamentos e produtos 

Linha de saude 24 808 24 2424 

Numero Europeu de Emergencia 112 

Camara Municipal de Meda 279 882 040 

Presidente da Camara Municipal de Meda 917 911109 

Vice-presidente da Camara Municipal de Meda 966 694 215 

Coordenador Grupo Operativo Municipal COVID-19 965 068426 

SMPCMeda 279 883 215 

Chefe Gabinete do Municipio 967191971 

Centro de Saude de Meda 279 882133 

Guarda Nacional Republicana Posto Territorial Meda 279880100 

Bombeiros Voluntarios de Meda 279 882115 

Delegado de Saude Meda 963 095 666 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Meda 965051260 

Agrupamento de Escolas de Meda 279882 010 

2.5. Lista de contatos a utilizar 

brunosilvameda@outlook.pt
Typewritten text
2.5 Lista de contactos removida do documento público
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Atualmente nao ha vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de 

prevenir a infecao e evitar a exposicao ao virus. 

Existem principios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir 

a transrnissao de virus respirat6rios: 

• Lavar as rnaos com frequencia - com sabao e aqua, ou esfregar 

as rnaos com gel alco61ico se nao for possivel lavar as rnaos. 

• Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um Ienco de 

papel que devera ser deitado fora. Nao se deve tossir nem espirrar 

para o ar ou para as rnaos. 

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respirat6ria 

devem permanecer em casa e nao se deslocar para o seu local de 

trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saude. 

Todos os funcionarios do municipio devem conhecer este piano de 

continqencia, deve ser criado um mecanismo de inforrnacao, de facil 

acesso, este apoio devera ser prestado pelo SMPC e GCRP. 

2.7. lnformar e formar os trabalhadores - medidas de prevencao 

• Contentor de residues com abertura nao manual e saco plastico 

(com espessura de 50 ou 70 micra); 

• Equipamentos de limpeza, de uso unico, que devem ser eliminados 

ou descartados ap6s utilizacao. Quando a utilizacao (mica nao for 

possivel, deve estar prevista a limpeza e desinfecao ap6s a sua 

utilizacao (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu 

uso exclusive na situacao em que existe um Caso Confirmado. Nao 

deve ser utilizado equipamento dear comprimido na limpeza, pelo 

risco de recirculacao de aeross6is; 

• Produtos de higiene e limpeza. 0 planeamento da hiqienizacao e 

limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e 

utensilios, assim como aos objetos e superficies que sao mais 

manuseadas (ex. corrirnaos, rnacanetas de portas, botoes de 

elevador). A limpeza e desinfecao das superficies deve ser 

realizada com detergente desengordurante, seguido de 

desinfetante. 
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• Acionar o Plano de Continqencia do Municipio de Meda para 

COVID-19; 

• Confirmar a efetiva implementacao dos procedimentos especificos 

estabelecidos anteriormente; 

• lnformar de imediato o Ponto Focal do edificio e encaminhar a 

pessoas para area OU Sala de isolamento. 

2.8. Diligencias a efetuar na presenca de funclonarlo (os) ou utente 
(es) suspeito (s) de infecao por Covid-19 nos Servicos Municipais 

• Utilizar um gel alco61ico que contenha pelo menos 70% de alcool 

se nao for possivel lavar as rnaos com aqua e sabao. 

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

• Evitar contacto pr6ximo com pessoas com tosse, febre ou 

dificuldade respirat6ria. 

• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superficies de 

utilizacao comum. 

• Se tiver sintomas ou duvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 

24. Ao mesmo tempo deve contatar o Ponto Focal nomeado para 

cada edificio onde se encontre no momento. Nao deve deslocar-se 

diretamente para nenhum estabelecimento de saude. 

• Consultar regularmente informacao em www.dgs.pt 

0 uso de mascaras de protecao na populacao em geral, utentes ou 

funcionarios nao esta recomendado, uma vez que nao ha qualquer 

evldencia de beneficio do seu uso fora de estabelecimentos de saude. 

• E essencial lavar as maos quando: 

o Antes de sair de casa 
o Ao chegar ao ediff cio de trabalho 
o Ap6s usar a casa de banho 
o Ap6s intervalos e atividades desportivas 
o Antes das refeicoes, incluindo lanches 
o Antes de sair do edificio de trabalho 
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As acoes de cornunicacao sac parte essencial na resposta a situacoes de 

ernerqencia em saude. Dessa forma, a principal tarefa do GCRP do 

municipio de Meda e prestar mformacoes precisas e em tempo util para 

preparar a populacao aquando de um cenario de insequranca e evitar 

2.10.1. Plano de comunlcacao de Risco do COVID-19 

2.10. cornunlcacao Social 

b. Suspensao de eventos ou iniciativas publicas, realizados quer em 

locais fechados quer em locais abertos ao publico; 

c. Suspensao de atividades de forrnacao presencial, dando 

preferencia a formacoes a distancia: 

d. Suspensao da aplicacao de metodos de selecao que impliquem a 

presence dos candidates, no arnbito de procedimentos concursais; 

e. susoensao do funcionamento de bares, cantinas, refeit6rios e 

utilizacao de outros espacos comuns. 

caso; 

a. Reducao ou suspensao do periodo de atendimento, consoante o 

2.9.1. Devem ser equacionadas, nomeadamente, a eventual ocorrencia 
das seguintes sltuacoes: 

De acordo com a evolucao da situacao podera ser aconsethavel, a fim de 

diminuir os riscos de contaqio, suspender temporariamente determinadas 

atividades que nao sejam absolutamente necessaries para a prestacao de 

services essenciais. 
Nesse caso, por indicacao do Grupo Operative, os trabalhadores poderao 

ficar dispensados de se apresentarem no local de trabalho, ou poderao 

substituir outros trabalhadores noutras atividades consideradas 

essenciais (de acordo com o seu perfil de cornpetencias). 

0 Grupo Operativo considera como atividades prioritarias desenvolvidas 

na Camara Municipal de Meda o servlco de Aguas e Saneamento, o 

Servlco de Recolha de Residuos S61idos Urbanos, Servico de 

Processamento de Vencimentos, Servico de Transportes Escolares, 

Gabinete de Apoio ao Municipe, camlterlos e Tesouraria. 

2.9. Atividades Prioritartas e Nao Priorttartas 
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Apenas o Grupo de comunicacao e Relacoes Publlcas pode falar/escrever 

sobre o assunto, para nao haver discordancla entre os orqaos municipais 

0 material de comunicacao sera elaborado para reforcar as seguintes 

mensagens: 

• 0 acompanhamento e a divulqacao de todos os dados terao absoluta 

transparencia: 

• 0 sistema de saude esta preparado para dar resposta a este 

problema; 

• Todas as medidas necessarias a protecao da populacao em geral 

estao implementadas. 

2.10.4. Medidas Estrategicas 

• Populacao em geral - manter a populacao informada e evitar 

reacoes sociais negativas, motivadas pela desinformacao: 

• Funcionarios Municfpio - devem receber em tempo real todo o tipo 

de informacao pertinente relacionada com o COVID-19 e reforcar 

as orientacoes relevantes perante a populacao: 

• Viajantes e turistas - inforrna-Ios sobre sinais e sintomas e sobre 

pontos de apoio nos services publicos para casos de suspeita da 

doenca; 

• Redes Sociais - manter internautas informados e monitorizar 

possiveis "fake news" e todo o tipo de mensagens, respondendo 

quando necessario. 

2.10.3. Mensagens-Chave 

2.10.2. Publico-Alvo e Objetivos de comunlcacao 

O primeiro passo sera o alinhamento com a estrateqia de cornunicacao 

do Ministerio da Saude e demais entidades envolvidas para a divulqacao 

de informacoes basicas (mensagens-chave) sobre a doenca e as formas 

de contaqio. Dessa forma, o documento de Perguntas Frequentes 

elaborado pela DGS ficara disponfvel no sltio da Internet do Municfpio de 

Meda. 

panico. E importante tarnbern trabalhar em sintonia com a estrateqia de 

cornunicacao do Ministerio da Saude e da DGS. 
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de comunicacao e informacao; 
);;>- Elaboracao e divulgac;ao de artigos de opiniao para 

esclarecimentos sobre o tema; 
);;>- Uttlizacao de Radio Meda-FM para a divulqacao ed 

tnforrnacoes/orientacoes. 

);;>- Elaboracao constante e divulgac;ao da situacao atual no pals: 

);;>- Monitorizacao das redes sociais, procurando cornentarios ou 

mensagens com erros, para possiveis correcoes de inforrnacoes: 

);;>- Estreita relacao com o centre de saude de Meda para criar canais 

2.10.5. Acoes a tomar pelo GCRP e GOM 

e intervenientes no piano, garantindo tarnbern o alinhamento com as 

inforrnacoes da DGS. A cornunlcacao com os 6rgaos de comunicacao 

social e feita pelo GCRP e/ou o Presidente da Camara Municipal de Meda. 
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0 case suspeito deve usar uma mascara cirurqica, se a sua condicao 

clinica o permitir. A mascara devera ser colocada pelo pr6prio e este 

devera verificar se a mascara se encontra bem ajustada (ou seja: 

ajustamento da mascara a face, de mode a permitir a oclusao completa 

do nariz, boca e areas laterais da face. Em homens com barba, podera 

ser feita uma adaptacao a esta medida - mascara cirurqica 

complementada com um lenco de papel). Sempre que a mascara estiver 

hurnida, o case suspeito devera substitui-la por outra. 

Qualquer utente ou funcionario com criterios compativeis com a definicao 

de case suspeito de doenca per COVID-19, ou alquern que identifique um 

utente ou colaborador nestas circunstancias, devera informar 

imediatamente o Ponto Focal designado para o edificio em causa e 

dirigir-se, acompanhado pelo Ponto Focal, para a area de isolamento 

definida para aquele efeito. 

Devera ser prestada ao utente ou funcionario doente toda a assistencla 

necessaria, incluindo se existirem dificuldades de locomocao, 0 Ponto 

Focal responsavel do edificio devera certificar-se que o case suspeito se 

desloca para a area de isolamento ou acornpanha-lo ate a mesma. 

Sempre que possivel deve-se assegurar a distancia de sequranca 

(superior a 1 metro) do doente. 

0 Ponto Focal que acompanha e presta assistencia ao utente ou 

funcionario com sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta 

assistencia, uma mascara cirurqica e luvas descartaveis, para alem do 

cumprimento das precaucoes basicas de controlo de infecao quanta a 
higiene das maos, ap6s contacto com o case suspeito. 

No interior da area de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 ou o 

Ponto Focal no caso de ser necessario (utente estrangeiro) deve 

contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24). 

3. Procedimentos num caso suspeito 
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• Se nae se tratar de facto de um case suspeito de COVID-19: define os 

procedimentos adequados a situacao clinica do utente ou funcionario; 

• Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 

contacta a Linha de Apoio ao Medico (LAM), da Direcao-Geral da 

Saude (DGS), para validacao da suspeicao. Desta valldacao o 

resultado podera ser: 

o Caso Suspeito Nao Validado: fica encerrado para COVID-19. 0 

SNS 24 define OS procedimentos habituais e adequados a 
situacao clinica do utente ou funcionario. O utente ou 

funcionario informa o Ponto Focal da nao validacao. e este 

ultimo devera informar o SMPC que de seguida informa o 

presidente da Camara. 

o Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o INEM, o INSA e 

Autoridade de Saude Regional, iniciando-se a tnvestiqacao 

epidemiol6gica e a gestao de contactos. 

Ap6s avaliacao, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito ou Ponto Focal: 
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• 0 Municipio deve: 

o Providenciar a limpeza e desinfecao (descontarninacao) da 

area de "isolamento"; 

Na situacao de Caso confirmado: 

• Se o caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados os procedimentos habituais do edificio, incluindo limpeza e 

deslnfecao da area de isolamento. 

• Se o caso for confirmado, a area de isolamento deve ficar interditada 

ate a validacao da descontarninacao (limpeza e desinfecao) pela 

Autoridade de Saude Local. Esta interdicao s6 podera ser levantada 

pela Autoridade de Saude. 

A Autoridade de Sal.Ide Local informa o SMPC de Meda dos resultados dos 
testes laboratoriais e: 

Na situacao de Caso suspeito validado: 

• 0 utente ou funcionario doente devera permanecer na area de 

isolamento (com mascara cirurpica, desde que a sua condicao clinica 

o permita), ate a chegada da equipa do Institute Nacional de 

Emerqencia Medica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o 

transporte para o hospital de referencia, onde serao colhidas as 

amostras biol6gicas para realizacao de exames laboratoriais no INSA; 

• O acesso dos outros utentes ou funcicnarios a area de isolamento fica 

interditado ( exceto ao Ponto Focal do edificio ); 

• 0 caso suspeito validado devera permanecer na area de isolamento 

ate a chegada da equipa do INEM, de forma a restringir, ao minimo 

indrspensavel. o contacto deste caso com outro(s) utentes ou 

funcionarios. Devem ser evitadas deslocacoes adicionais do caso 

suspeito validado nas instalacoes. 

A DGS informa a Autoridade de Sal.Ide Regional dos resultados 

laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade de Sal.Ide Local. 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 
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o Reforcar a limpeza e desinfecao, principalmente nas superficies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 

confirmado, com maier probabilidade de estarem 

contaminadas. Dar especial atencao a limpeza e desinfecao do 

posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este); 

o Armazenar os residues do Caso Confirmado em saco de 

plastico (com espessura de 50 ou 70 micron) que, ap6s ser 

fechado (ex. com abracadeira), deve ser segregado e enviado 

para operador licenciado para a gestao de residues 

hospitalares com risco biol6gico. 

• A Autoridade de saude Local, em estreita articulacao SMPC, 

comunica a DGS informacoes sabre as medidas implementadas na no 

municipio, e sabre o estado de saude dos contatos pr6ximos do 

doente. 
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Perante um Caso Confirmado por COVID-19, alem do referido 

anteriormente, deverao ser ativados os procedimentos de viqilancia ativa 

dos contactos pr6ximos, relativamente ao inicio de sintomatologia. Para 

efeitos de gestao dos contactos a Autoridade de Saude Local, em estreita 

articulacao com o SMPC de Meda, deve: 

• ldentificar, listar e classificar os contactos pr6ximos (incluindo os 

casuais); 

• "Alto risco de exposlcao", e definido como: 

o Trabalhador do mesmo pesto de trabalho (gabinete, sala, seccao, 

zona ate 2 metros) do Caso; 

o Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou 

que esteve com este em espaco fechado; 

o Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loica (prates, 

copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que 

possam estar contaminados com expetoracao, sangue, goticulas 

respirat6rias. 

• "Baixo risco de exposicao" (casual), e definido como: 

o Trabalhador que teve contacto esporadico (rnornentaneo) com o 

Caso Confirmado (ex. em rnovirnento/circulacao durante o qual 

houve exposicao a goticulas/secre9oes respirat6rias atraves de 

conversa face-a-face superior a 15 minutes, tosse ou espirro ). 

o Trabalhador(es) que prestou(aram) asststencia ao Caso 

Confirmado, desde que tenha(m) seguido as medidas de 

prevencao (ex. utilizacao adequada da mascara e luvas; etiqueta 

respirat6ria; higiene das macs). 

0 contacto pr6ximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

Considera-se "contacto pr6ximo" um trabalhador que nao apresenta 

sintomas no momento, masque teve ou pode ter tido contacto com um 

caso confirmado de COVID-19. 0 tipo de exposicao do contacto pr6ximo, 

deterrninara o tipo de vigilancia. 

5. Procedimento de vlqilancia de contactos pr6ximos 
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• A auto rnonitorizacao diaria, feita pelo propno trabalhador, visa a 

avaliacao da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia20 e 

registar o valor e a hora de medicao) e a verificacao de tosse ou 

dificuldade em respirar; 

• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na 

empresa, devem-se iniciar os "Procedimentos num Caso Suspeito", 

estabelecidos no ponto 4; 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da ultima exposicao, 

a situacao fica encerrada para COVID-19. 

De referir gue: 

durante 14 dias desde a ultirna 
exposlcao; 

~ Auto rnonitorizacao diaria dos 
sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar; 

~ Restringir o contacto social ao 
lndispensavel; 

~ Evitar viajar; 
~ Estar contactavel para 

monltorizacao ativa durante os 14 
dias desde a data da ultima 
exposicao. 

pela 
Local 

ativa 
Saude 

~ Monitorizacao 
Autoridade de 

~ Auto rnonltorizacao diaria dos 

sintomas da COVID-19, 

incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

~ Acompanhamento da situacao 

pelo medico do trabalho. 

Baixo risco de exposicao Alto risco de exposicao 

A vigilancia de contactos pr6ximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilancia de contactos pr6ximos 

0 periodo de incubacao estimado da COVID-19 e de 2 a 12 dias. Como 

medida de precaucao, a vigilancia ativa dos contatos pr6ximos decorre 

durante 14 dias desde a data da ultirna exposicao a caso confirmado. 

• Proceder ao necessario acompanhamento dos contactos (telefonar 

diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessario). 
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ANEXO 1- Modelo 1- Certiftcacao de lsolamento 
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ANEXO 2 Aprovacao do Plano 
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0 President 

Meda, 09 de rnarco de 2020 

Este Plano entra em vigor imediatamente ap6s assinatura pelo Presidente da Camara 

Municipal de Meda 

Este instrumento obteve parecer previo favoravel dos elementos que integram o Grupo 

Operative Municipal COVID-19 do municipio de Meda. 

O Plano de Continqencia contern as medidas preventivas e o piano de acao, pelo que devera 

ser cumprido por todos os funcionarios e colaboradores da Camara Municipal de Meda. 

O Plano de Continqencia do Municipio de Meda COVID-19 tern como objetivo preparar a 

resposta operacional para minimizar as condicoes de propaqacao da epidemia/pandemia e 

manter os services essenciais em funcionamento. 

2.1. Homoloqacao Presidente de Camara 
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Servi~os Municipais Camara Meda Data Distrlbulcao 

Unidade Orqanica Obras Municipais e lnfraestruturas 

Unidade Orqanica Administrativa e Financeira 

Unidade Orqanica Servicos Urbanos 

Unidade Orqanica Sociocultural, Educacao e Desporto 

Gabinete de Cornunicacao e Relacoes Publicas 

Service Municipal de Protecao Civil 

Presidente da Camara Municipal de Meda 

Gabinete de Apoio Presidente 

Vice-Presidente da carnara Municipal de Meda 

~-- ··'..ii• _,.:;;.;::.:··.:.'~ .. ~';~}" .. ;_,_.:,i:.;::;.,'~mr.w•r~11~m. ,. ..... ,.,,,;~,<;:~::.~"'.:...'." c:.:I _ :"Y!:~:r~: .~"' ·11r;irai1mn1.u uu1•~ 

Centro de saude de Meda 

Agrupamento de Escolas de Meda 

Juntas de Freguesia do Concelho de Meda 

ANEPC - Comando Distrital de Operacoes de Socorro da Guarda 

lnstituto Dona Maria do Carmo Lacerda Faria 

Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Meda 

Bombeiros Voluntarios de Meda 

Unidade Local de Saude Meda 

Delegado de Saude de Meda 

Santa casa da Miseric6rdia de Meda 

Dire9ao-Geral da Administracao e do Emprego Publico 

ANEXO 3 Lista Distribulcao 
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ANEXO 4 Fluxograma 1 
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T rabalhador assintomefico 
I 

npo de exposeao 

I 
I I 

Saixo rsco de e~o Alo rsco de ex~o 

• Montoriz~o .awa peia Alf.oridade de 

• Atf.o montoriza¢o diana dos 
Saooe Local durarce 14 clias oesce a 

stn:omas da COVI0-19, ~ expos;q.ao; 
ind1fndo febre, osse ou • Atr!J monr.orizayao diaria dos sm:omas - dlfruldade em resprar; ca COVID· 19, indli..ndo febre, esse OU 

• Acompanhamen:o da dif.aMade em respirar; 
srua~o peb me<t>oo do - traba'.ho. • Resutngrr o corraco social ao 

indispensavet: 

I . Eviar Vlajar; 

• Esfar co~.aaavel para monr.o~o 
a'lva duran:e os 14 dias oesoe a iCma 
ex~o. 

I 
I 

T em sintomas de COVID-19? 

I I 

I Sin I Nao I 

Procedlmen:os de Shlayao 
.._ ·caso suspeto• - eooerrada para 

COVID-19 

ANEXO 5 Fluxograma 2 
Fluxograma de monitoriza~ao dos contactos pr6ximos (trabalhadores asslntomatlcos) de um Caso 

confirmado de COVID-19 (trabalhador) 
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Fase de lmplernentacao autornatica com a aprovacao e difusao do piano, que se 
rnantera em execucao permanente se outras nao forem decididas, e que cessara com 
a decisao de desativacao. 

Nesta Fase nao ha registo de casos de coronavirus no Municipio de Meda e sao 
desenvolvidas acoes para que todos tomem conhecimento da Plano. Pretende-se 
assim, implementar medidas de prevencao e de preparacao para fazer face ao periodo 
critico da 2a Fase. 

0 Grupo Operativo Municipal 

• Articula-se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situacao: seguir 

as orientacoes do Mimsterio da Saude, nomeadamente as difundidas atraves 

do sitio www.dgs.pt; 

• Divulga o Plano de Continqencia. a toda a estrutura da CMM envolvendo, desde 

o inicio, as chefias, colaboradores e funcionarios (tambern fornecedores de 

bens e services onde necessario) e certifica-se que todas as divisoes tomam 

conhecimento; 

• ldentifica os grupos e locais de risco dentro da CMM; 

• Regista os cases de funcionarios que se deslocam ao estrangeiro a titulo 

particular; 

• Procede a difusao de lnformacao pertinente junto dos funcionarios e 

colaboradores, nomeadamente no que se refere as medidas de autoprotecao 

e preventivas; 

• Da conhecimento dos principais procedimentos a ter nas diferentes fases do 

Plano; 

• ldentifica e valida as atividades prlorltarias face ao evoluir da situacao, 

identificando tarefas e services que podem ser temporariamente suspensas; 

• Atualiza as listas de contactos de parceiros e colaboradores externos com 

quern deve ser estabelecida uma adequada articufacao: 

0 conceito da operacao desenvolve-se em 3 fases: 

• 1a Fase - Monitorizacao 
• 2a Fase -Alerta 
• 3a Fase - Recuperacao 

1a FASE - MONITORIZA<;AO 

ANEXO 7 Fases da Operacao 
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• Atuallzacao da mformacao e sensioilizacao atraves da dlstribuicao de folhetos, 

publicacao de cartazes e divulqacao de materias atraves do sltio www.cm- 

meda.pt medidas preventivas especiais para eventual irnplementacao: 

• Deslocacoes de service reduzidas as que forem consideradas essenciais; 

• Participacao em grupos e cornissoes de trabalho igualmente reduzidas as que 

forem consideradas essenciais; 

"~~~.!;;>A~ 
• Divulga inforrnacao sobre medidas de autodefesa, higiene das macs e dos 

equipamentos de trabalho (ex: telefone e teclado partilhados), etiqueta 

respirat6ria e comportamental a adotar no sentido de evitar contaqios: 

• lmplementa medidas de limpeza e hiqienizacao de reforco, nomeadamente de 

limpeza profunda de areas fisicas expostas ao contacto humane, lavagem das 

rnaos, etc.; 
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Esta fase caracteriza-se quando se verifique uma das seguintes: 

a) 0 nivel de alerta pandernico definido pela OMS seja revisto e recomendada a 

sua irnplementacao nacional pela DGS. 

b) Se verifique um ambiente de transrnissao secundaria generalizada e sem 

controlo a n ivel nacional. 

c) Se confirme o primeiro caso de doenca por coronavirus (COVID-19) no 

Municipio de Meda. 

Nestes casos sao acionados os recursos disponiveis para a intervencao de forma a 

minimizar os efeitos da doenca, assegurando os servicos essenciais e apoiando as 

populacoes. 

Nesta fase o GOM: 

• E responsavel pelo registo do nurnero de casos assinalados na CMM e articula- 

se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situacao: 

• Procede a irnplernentacao do horario de trabalho, onde possivel, em periodos 

desfasados para evitar o contaqlo entre funcionarios (ex.: turno da rnanha, 

turno da tarde - verificar C6digo de Trabalho); 

• lmplementa medidas de limpeza de reforco e define horarios e tipologia de 

limpezas das instalacoes: 

• Atualizar de forma continua a inforrnacao aos funcionarios assim como a 
populacao em geral sobre a evolucao da pandemia e as medidas 

implementadas para minimizar o risco; 

• Acompanhar a situacao clinica dos functonarios doentes assim como a situacao 

de saude dos funclonarios que tiveram contacto com os portadores do virus, 

masque ainda nao apresentam sintomas de infecao; 

• Assegura a existencla da reserva estrateqica definida de bens e produtos cuja 

falta possa comprometer o exercicio das atividades minimas ou consideradas 

prioritarias durante o periodo critico; 

• Suspender o controle de registo biometrico. 

2a FASE-ALERTA 
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"~~J?A~ 
Medidas preventivas especiais para eventual lrnplementacao: 

a) As vistorias tecnicas assim como as deslocacoes de servlco s6 serao efetuadas 

quando tiverem caracter urgente (canceladas ou autorizadas caso a caso); 

b) Reduzir ao minimo exequivel as reunioes internas e o nurnero de utentes as 

instalacoes da CMM; 

c) Cancelar eventos e adiar acoes de forrnacao para o periodo p6s onda 

epidernica. 

d) Aumento do teletrabalho com vista a reducao da presence dos funcionarios nas 

instalacoes. Todos os funcionarios que sejam possuidores de computadores 

portateis e que possuam condicoes para liga9ao a partir da sua residencia, 

deverao/poderao privilegiar este modo de trabalho em cases a definir; 

e) Recomendar a todos os funclonarios que reduzam ao minimo a permanencia 

em locais publicos muito frequentados; 

f) Em caso de verlflcacao de necessidade e devidamente fundamentados, o 

encerramento de determinados services e instalacoes. 
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No arnbito do Plano de Continqencia, 0 GOM poe em pratica a lista que identifica as 

atividades prioritarias e estipula quantas e quais as pessoas necessaries para o 

desenvolvimento dessas atividades. Os Recursos Humanos elaboram e atualizam, 

em permanencia, um mapa com os funcionarios capacitados para a realizacao das 

mesmas atividades. 

Mediante as diferentes fases os Recursos Humanos, elaboram e atualizam uma lista, 

com: 

•!• Lista dos funcionarios, colaboradores e seus filhos em idade escolar com todos 

os contatos atualizados. 

•!• Atualiza em permanencia da situacao em que os mesmos se encontram, 

(baixas, trabalho externo, llcenca, outros). 

•!• Em caso de ausencia ao service. se ira efetuar viagens a reqloes afetadas, ou 

se contata com pessoas provenientes destas regioes. 

•!• Atualiza em perrnanencia casos suspeitos e sua evolucao "validados ou nao 

validados. 

Servi~o de Recursos humanos 

Esta fase e caracterizada pelo fim do aparecimento de novos casos e a recuperacao 

dos funcionarios doentes com o regresso gradual as atividades profissionais. A 

passagem a situacao normal e declarada quando as ausencias por motivo de doenca 

baixarem para um valor que permita o regresso aos nfveis se atividades de gripe 

sazonal. 

E uma fase de implernentacao de medidas de reabilitacao a fim de recuperar os 

services afetados e restabelecer a normalidade 

Nesta fase implementam-se as seguintes medidas: 

1. Regresso aos locais de trabalho em articulacao com as orlentacoes da DGS; 

2. Redimensiona-se o piano de limpeza as instalacoes: 

3. Restabelecem-se recursos; 

4. Efetua-se a avaliacao rigorosa das medidas implementadas e de todas as 

atividades desenvolvidas; 

5. Revem-se ensinamentos colhidos e partilham-se experiencias, interna e 

externamente. 

3a FASE - RECUPERA<;AO 
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