ALUNO-CASO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA
1- O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se
este se sente com febre, tosse, falta de ar e/ou dor de cabeça;
2- Em caso de suspeita de infeção, tranquiliza o aluno e
manda chamar o funcionário do bloco;
3- O funcionário deve colocar luvas descartáveis , entregar uma
máscara ao aluno (a máscara deve ser colocada pelo próprio), colocar
ele próprio uma também e acompanhar o aluno para a sala de
isolamento;

4- O docente deverá proceder à desinfeção da mesa do aluno e das
suas mãos recorrendo ao álcool do Kit de prevenção do bloco onde se
encontra. Nas mesas duplas, pede ao aluno companheiro para
desinfetar as mãos e promove ao arejamento imediato da sala
(abertura das janelas e porta);

5- Na sala de isolamento, o aluno desinfeta as mãos e mede a
sua temperatura com o termómetro cedido pelo funcionário;
O funcionário deverá desinfetar as suas mãos e o termómetro
6- Em caso de febre, o funcionário deverá informar a Direção
e ligar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24 ) e agir em
conformidade com as orientações recebidas.
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Procedimentos em caso suspeito
ALUNO-CASO FORA DE CONTEXTO DE SALA DE AULA

1- O aluno dirige-se ao funcionário do bloco mais próximo,
que questiona o aluno no sentido de averiguar se este se
sente com febre, tosse, falta de ar e/ou dor de cabeça;

2- Em caso de suspeita de infeção, o funcionário deve colocar
luvas descartáveis , entregar a máscara ao aluno (a máscara
deve ser colocada pelo próprio), colocar ele próprio uma
também e acompanhar o aluno para a sala de isolamento;

3- Na sala de isolamento, o aluno desinfeta as mãos e mede a
sua temperatura com o termómetro cedido pelo funcionário;
O funcionário deverá desinfetar as suas mãos e o termómetro

4- Em caso de febre, o funcionário deverá informar a Direção
e ligar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24 ) e agir em
conformidade com as orientações recebidas.

FUNCIONÁRIO (DOCENTE/NÃO DOCENTE) - CASO

1- Tomada de consciência de sintomas, a saber: febre, tosse,
falta de ar e/ou dor de cabeça;;

2- Em caso de suspeita de infeção, solicita uma máscara a um
dos funcionários do bloco mais próximo, coloca-a e dirige-se
para a sala de isolamento;

3- Na sala de isolamento, verifica a temperatura corporal e
desinfeta as suas mãos e o termómetro;

4- Em caso de febre, deverá informar a Direção e ligar para a
Linha Saúde 24 (808 24 24 24 ) e agir em conformidade com
as orientações recebidas;

5- Caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando
à funcionária do PBX o motivo da sua saída.

SALAS DE ISOLAMENTO DO AGRUPAMENTO
CTX - Entrada do Auditório
EB de Silvares - Sala dos Diretores de Turma
EB de Regadas - Sala 4 (1º Piso)
EB de Seidões - Sala 6
EB de S. Clemente - Sala 3
EB de Quinchães - Biblioteca
EB de S. Gens - Sala junto ao refeitório
EB de S. Jorge - Biblioteca

CONTACTOS DO AGRUPAMENTO
CTX – 253700680
EB de Silvares - 253459010
EB de Regadas - 253598988
EB de Seidões - 253451893
EB de S. Clemente - 253598193
EB de Quinchães - 253599213
EB de S. Gens - 253492995
EB de S. Jorge - 253498276
CONTACTOS DE SAÚDE
LINHA SAÚDE 24– 808 24 24 24
HOSPITAL S. JOSÉ DE FAFE- 253 700 300
CENTRO DE SAÚDE DE FAFE- 253 490 850
CENTRO DE SAÚDE DE REGADAS – 253 459 020
PROTEÇÃO CIVIL (FAFE) – 253 700 400
CRUZ VERMELHA (NÚCLEO DE FAFE)- 253 597 306
CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE – 253 700 400
BOMBEIROS DE FAFE – 253 598 111

