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De acordo com as normas da Direção Geral de Saúde, a Almadança desenvolveu um plano 

de contingência próprio para a COVID-19 e criou a adenda 1/2020 do regulamento interno 

(com secção respeitante aos procedimentos relacionados com a redução do risco e 

contaminação da doença COVID-19), para reabertura das instalações e retoma da atividade 

na nova época 2020/2021. O plano e a adenda 1/2020 do regulamento interno poderão ser 

atualizados consoante novas indicações das autoridades competentes e mediante avaliação 

da direção da escola. 

 

Âmbito - de acordo com a Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), 

fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (< 2 metros). 

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt 

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial 

de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo 

com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir 

progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos 

os doentes e proteger a Saúde Pública. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, 

das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta 

com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 

Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser 

locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou 

indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da 

transmissão da doença nestes contextos. 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, 

de 26 de janeiro, a Direção-Geral da Saúde emitiu a Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, 

que serviu de base para estes documentos.  
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Funcionários e colaboradores 
A Almadança compromete-se a fornecer a todos os funcionários e colaboradores informação 

sobre a COVID-19 e o plano de contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer 

e atuar perante um utilizador com suspeita de COVID-19. 

 

Medidas de rastreio 
Um funcionário/colaborador da escola fará o registo, devidamente autorizado, dos 

funcionários e utilizadores (nome e contacto telefónico) que frequentaram as instalações, por 

data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica. 

 

Higienização de superfícies e equipamentos 
Será garantida uma adequada limpeza e regular desinfeção das superfícies comuns e nos 

estúdios. 

Será privilegiada a alternância na utilização de estúdios, de forma a garantir o período 

obrigatório de renovação do ar entre aulas. 

Os aparelhos de secagem das mãos estarão desativados, privilegiando-se o uso de papel das 

mãos descartável.  

Entre aulas haverá um intervalo de 20 minutos para desinfeção do estúdio, renovação do ar 

e promoção do distanciamento entre diferentes turmas. 

Todas as aulas serão lecionadas de porta aberta, para promover a renovação do ar. 

 

Como reconhecer um doente de COVID-19 e o que fazer 
Qualquer pessoa, seja colaborador ou utilizador, que apresente critérios compatíveis com 

caso suspeito (critérios referidos no início deste plano), deve ser considerado como possível 

caso suspeito de COVID-19. A pessoa identificada não deve sair do local onde se encontra. 

Cada espaço de prática de atividade física deve ter o plano de contingência interno escrito e 

operacional, onde devem ficar por escrito os níveis de responsabilidade de todos os 

intervenientes, conforme Orientação 006/2020 da DGS13: 

1. Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo 

próprio; 

2. A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador para a 

sala/área de isolamento, pelo circuito e para o local previamente definidos no Plano 

de Contingência, onde este deverá ter disponível kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras 

cirúrgicas e, sendo possível, acesso a instalação sanitária de uso exclusivo; 

3. Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as 

recomendações. 
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