
 

 

Aluno - Caso em contexto sala de aula  

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este sente febre e 
algum dos outros sintomas característicos: tosse, dificuldade respiratória e/ou 

cansaço; 

2. Em caso de suspeita de infeção, de forma serena e tranquila, o professor 
contacta a equipa operativa; 

3. O aluno é acompanhado por um elemento da equipa operativa até ao local de 

isolamento; 
4. O docente, após a saída do aluno, promove a limpeza das mãos dos outros alunos 

e identifica quem esteve em contacto mais direto com o aluno suspeito de 
infeção. 

5. O elemento da equipa operativa que acompanhou o aluno ao local de isolamento 

faz o primeiro contacto com o Coordenador da Equipa Operativa; 

6. O Coordenador da Equipa Operativa faz os contactos com a Linha de Saúde 
Açores (808 24 60 24), assim como o contacto com o Encarregado de educação. 

7. Após a saída do aluno da escola, a equipa de higienização promove a desinfeção 

completa desta sala e dos materiais lá presentes. 

Aluno - Caso em contexto fora da sala de Aula  

1. O aluno dirige-se ao membro da equipa operativa mais próximo e este despista 

os sintomas presentes; 

2. O membro da equipa operativa acompanha o aluno até ao espaço designado 

para isolamento e transmite a informação ao coordenador do plano; 

3. O aluno desinfeta as mãos e mede a sua temperatura com o termómetro; 

4. O membro da equipa operativa desinfeta as suas mãos, coloca uma máscara e 

faz companhia ao aluno, aguardando o feedback do coordenador da equipa 
operativa; 

5. O coordenador faz o contato com a Linha Saúde Açores (808 24 60 24), bem 

como o encarregado de educação do aluno ou o familiar mais próximo, e age 
conforme as indicações recebidas; 

6. Após a saída do aluno da escola, a equipa de higienização promove a desinfeção 

completa do espaço de isolamento e dos materiais lá presentes. 



 

 

 

Caso de colaborador com sintomas 

1. O trabalhador informa a chefia da situação e dirige-se para a área de isolamento; 

2. A chefia assegura a assistência necessária ao trabalhador; 

3. O trabalhador contata a Linha Saúde Açores (808 24 60 24): 

a. Caso não se confirme a suspeição, a Linha Saúde Açores adota o 

procedimento considerado adequado à situação clínica relatada; 

b. Caso se confirme suspeição da infeção, a Linha Saúde Açores contata a 

Linha de Apoio Médico: 

i. Os serviços de saúde conduzirão o trabalhador ao hospital de 

referência; 

ii. O coordenador do plano veda o acesso à área de isolamento; 

iii. O coordenador auxilia as autoridades locais de saúde na 

identificação de contatos próximos do trabalhador; 

iv. O coordenador informa os outros colaboradores dos 

procedimentos; 

c. Após a validação de “caso de infeção positiva” pelas autoridades de 

saúde, o coordenador providencia a limpeza e desinfeção do local de 

isolamento. 

d. Após a descontaminação, as autoridades de saúde levantarão a 

interdição do acesso ao local. 

 



 

 

Caso de colaborador sem sintomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de exposição 

Baixo risco Alto risco 

• Auto monitorização 
diária dos sintomas 
do COVID-19, 
incluindo febre, tosse 
ou dificuldade em 
respirar. 

• Monitorização ativa pela 
Autoridade de Saúde durante 14 
dias após a última exposição; 

• Auto monitorização diária dos 
sintomas do COVID-19, 
incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar; 

• Restringir o contato social ao 
indispensável; 

• Evitar viajar; 
• Estar contatável para 

monitorização ativa durante 14 
dias após a última exposição. 

TEM SINTOMAS? 

NÃO 

Situação encerrada 
para COVID-19 

No final de cada utilização da sala de isolamento, 
deve ser providenciada a desinfeção da mesma. 

SIM 

Ativar 
procedimentos de 

caso suspeito 


