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Coronavírus - COVID-19- Plano de Contingência 
(Revisão/Atualização, em 24/09/2020) 

 
 

  

 

 

 

 

 

Sempre preocupados com o bem estar de toda a Comunidade Educativa, o nosso Colégio continua atento ao 

evoluir dos acontecimentos, nomeadamente no que se refere a todas as informações recebidas da Direção Geral 

de Saúde (Direção Geral de Saúde), bem como do apoio da Enfermeira Alexandra Saraiva. 

 

 Continuamos a seguir criteriosamente todas as recomendações emanadas da DGS diligenciando todos os 

esforços, no sentido de poder promover a prevenção, dentro e fora do nosso Colégio, e implementando um Plano 

de Contingência, que se quer eficaz e atualizado. 

 

 Tal como informado, no Comunicado de 25 de maio, foram reforçadas as medidas preventivas e adoptado 

um conjunto de normas e estratégias que envolvem toda a comunidade escolar, enunciadas no anterior Plano de 

Contingência: 

 - exercícios de lavagens de mãos; 

- ensino das formas corretas de lavagens de mãos; 

- difusão e treino de regras de etiqueta respiratória;  

- desinfeção constante dos locais e objetos mais críticos; 

- redução dos brinquedos; 

- afixação de cartazes de sensibilização e informação; 

- elaboração de um dossier para consulta e preenchimento obrigatório de fichas/questionários;  

- colocação, em lugares estratégicos, de doseadores SABA (Solução Anti-séptica de Base Alcoólica). 

 

De acordo, com o Comunicado de 25 de maio, enviado por e-mail a todos os Pais/Encarregados Educação, o 

Jardim Infantil Coala, dado já haver autorização governamental, reabre para atividades presenciais - valências 

Berçário e Creche -, no dia 18 de maio; Pré-Escolar, no dia 01 de junho, entre as 8h30m e as 18h30m, tendo o 

Conselho Pedagógico, após reunião, divulgado as seguintes Normas para implementação: 

 

JARDIM INFANTIL COALA Lda. 
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1) Cada criança deve trazer, no primeiro dia de regresso ao Coala: 

 Calçado para uso exclusivo nas instalações (que permanecerá no Colégio); 

 Bibe, que ficará no Coala de segunda a sexta feira sexta feira; 

 Mochila Coala, com muda de roupa (que permanecerá no Coala); 

 Lençóis para uma semana (2ªf a 6ªf); 

 Material de uso exclusivo da criança  - copo/garrafa para água). 

2) Regras para permanência das crianças: 

 Não serão permitidos brinquedos/objetos pessoais;. 

 Cada criança poderá adquirir, no Coala, um chapéu com viseira, para uso exclusivo no mesmo, apenas em 

atividades exteriores; 

 Os Pais/Encarregados Educação ou familiares não podem entrar nas instalações do Coala. 

3) Material diário que acompanha a criança: 

 Roupa que a criança traz vestida de casa. 

4) Procedimentos na receção e entrega da criança: 

 Todas as entradas / saídas, das crianças da Creche, serão feitas exclusivamente pelo portão de trás e, de 

preferência, sempre pela mesma pessoa, que entra e entrega, à porta, não ultrapassando o local marcado, no 

pavimento;  

  Todas as entradas / saídas, das crianças da Pré e do 1.º CEB serão feitas exclusivamente pelo portão principal e, 

de preferência, sempre pela mesma pessoa, que entra e entrega, à porta, não ultrapassando o local marcado, no 

pavimento;  

 É feita medição de temperatura, sem qualquer registo, ao adulto e à criança, por parte da Educadora ou Auxiliar, 

destacada nesse turno; 

 Crianças com qualquer sintoma e/ou temperatura superior a 37,4ºC , por prevenção, não serão admitidas e ao 

regressarem terão de entregar uma Declaração Médica, atestando que pode frequentar o estabelecimento de 

ensino; 

 A mesma Educadora ou Auxiliar recebe a criança, à porta, troca-lhe o calçado e veste-lhe a bata. Acompanha-a 

ao wc para higienização das mãos. A partir desse momento faz-se a entrada em Sala; 

 Na entrega da criança, a mesma sai com o calçado da rua; não havendo lugar a medições de temperatura. 
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5) Alteração de procedimentos diários: 

 

 Todo o pessoal docente e não docente irá utilizar roupa e calçado para uso exclusivo nas instalações, máscara e 

viseira; 

 As planificações de atividades dos alunos irão ser elaboradas de forma a privilegiar as atividades ao ar livre; 

 As ementas estarão disponíveis, para consulta, no site do Coala (www.coala.pt); 

 A higienização de espaços será reforçada e feita com produtos à base de álcool, certificados e adquiridos para o 

efeito; 

 A temperatura corporal irá ser vigiada em dois momentos (sem qualquer registo), à entrada do Coala 

(Pais/Encarregados Educação ou familiares, crianças e funcionários) e a meio do dia (crianças e funcionários); 

 As sestas serão feitas sempre no mesmo catre/berço, com a distância estipulada (2 metros), bem como as 

refeições; 

 Não será administrada nenhuma medicação, pelo que se a criança necessitar de algum tipo de medicação deverá 

permanecer em casa. 

A Enfermeira. do Coala, além de ter ministrado formação a todos os profissionais, quanto às formas corretas de 

agir, face à suspeita de contaminação pelo COVID-19, continuará a reforçar as suas «visitas» ao Coala e 

disponível para qualquer situação e/ou informações que possam surgir. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

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

organizações, e da sociedade.  

 

Assim, continuaremos atentos e faremos todos os ajustamentos, apostando na prevenção, contando com a 

colaboração de todos os Pais/Encarregados de Educação, de modo a seguirmos, criteriosamente, as regras 

preventivas e estarmos unidos na luta que a todos pertence. 

 

O plano, agora revisto, é adaptado ao Coala, de forma a minorar o seu eventual impacto, podendo não apresentar 

todas as ações, e poderá, sempre que necessário, sofrer alterações, de acordo com as necessidades do 

momento. 

 

EQUIPA DE COORDENAÇÃO  

 

A Coordenação fica a cargo da Direção e Enfermeira do Coala. 

 

 EQUIPA OPERATIVA 

 

Para a operacionalização das iniciativas necessárias e considerando o eventual absentismo dos profissionais, 

nomeiam-se os seguintes elementos: 

  - contacto com a Delegação de Saúde da Sobreda – Coordenadoras Pedaógicas 

  - contacto com a Linha Saúde 24 – Enfermeira do Coala, ou na ausência desta, a Professora/Educadora da 

respetiva Sala. 

 

Procedimentos 

 

Uma vez que o Coala dispõe de espaços que não estão a ser utilizados, poderá ser viável a utilização destes 

espaços, para o isolamento de um segundo caso suspeito.  

Todos os Pais/Encarregados de Educação devem estar informados relativamente às normas de conduta do 

espaço e medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, conforme informação afixada à entrada 

do Colégio 

Está assegurada a existência das condições necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas:  

a. Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único, 

para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos;  
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b. Gestão diária de resíduos, sem necessidade de proceder a tratamento especial e recipiente específico para 

colocação de equipamento de proteção individual e descartável. 

c. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS;  

d. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual para funcionários, tais como máscaras e viseiras, 

fornecidos pelo Colégio;  

e. Dispensador de solução à base de álcool para desinfeção das mãos à entrada e à saída do edifício, nas salas 

de atividades (um por sala) e nos W.C..  

  

Medidas Gerais 

 

1. Redução do número de crianças por sala de forma a que, na maior parte das atividades, seja maximizado o 

distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-

pedagógicas; 

2. Maximização do distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas e catres, o que pode ser 

garantido pelo cumprimento da distância de 2 metros, entre crianças (como por exemplo, na sesta); 

3. As crianças e funcionários, sempre que possível, estarão organizados em salas fixas, e os espaços definidos 

em função deste seccionamento é feito de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. Os 

espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos, em virtude da sua divisão, devem estar 

encerrados. Esta medida não se aplica à sala de refeições; 

 

4. Organização de horários e circuitos de passagem de forma a evitar o cruzamento entre pessoas, bem como 

definição de circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, evitando o cruzamento.  

 

Medidas Específicas a vigorar a partir de 15 de setembro de 2020  

 

1. À chegada e saída do Colégio, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo seu 

encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, e no local identificado para o efeito. 

2.   Manter a ventilação e arejamento das salas e corredores.  

 

3.  Nas salas e circuitos em que as crianças se sentem ou deitem no chão, deve ser usado calçado extra (de uso 

exclusivo na Coala). Os funcionários deverão cumprir a mesma orientação.  

4.   As batas são de uso obrigatório e ficarão no Coala de segunda a sexta-feira. 
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 5.   Os brinquedos do Coala não serão, tanto quanto possível, para partilhar, e são lavados e desinfetados 

regularmente. 

6.   Maximizar a ventilação no interior das salas e do edifício. 

7.  Existência de um catre fixo por criança. Aquando da sua utilização, os catres devem ser separados, de forma a 

assegurar o máximo distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças 

alternadas; a higienização destes será reforçada antes e depois da sesta, de acordo com a Orientação 014/2020 

da DGS. 

8. Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos tais como cadeiras ou outros 

equipamentos, ainda que devidamente desinfetados entre utilizações. 

 9. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para diminuir o cruzamento de crianças. Antes do 

consumo das refeições, as crianças lavam as mãos, ajudadas para a sua realização de forma correta. Será feita 

uma higienização das superfícies utilizadas entre trocas de turno (mesas, cadeiras, entre outras).  

10. Todos os espaços serão higienizado de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, incluindo brinquedos, 

puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas.  

 

Atuação Perante um caso Suspeito 

 

 1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de isolamento, pelos 

circuitos definidos no Plano de Contingência.  

2. A equipa operativa divide-se em equipa de contacto com a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) - adulto que 

acompanha o caso suspeito, no isolamento, ou Enfª Alexandra Saraiva, se presente no Coala; e equipa de 

contacto com a Delegação de Saúde da Sobreda (21 294 70 10). Só existe contacto para a Linha de Saúde 24 

se a criança permanecer no Colégio mais de 15 minutos. 

3. Os Pais/Encarregados de Educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados para levar a criança e 

aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), para dar seguimento ao possível contacto inicial feito pela 

equipa operativa ou para dar seguimento às diligências sobre o caso.  

4. A Autoridade de Saúde Local é imediatamente informada do caso suspeito, pela equipa de contacto com a 

Delegação de Saúde da Sobreda, e reporta os  seus contactos de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos próximos.  

5. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento,, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS.  

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de plástico e resistentes, 

fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).  

7. Todos os Pais/Encarregados de Educação devem ser informados, em caso de existência, de um caso suspeito 

no Coala. 
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8. O caso suspeito só poderá regressar ao Coala, acompanhado de Declaração Médica, sem a qual não será 

permitida a entrada no Coala.   

 

Qualquer caso suspeito no seio familiar deve ser prontamente comunicado à Direção do Coala, ou à Educadora 

respetiva da sala do aluno, bem como data da confirmação do caso. 

 

Circuitos 

Os circuitos estão estabelecidos com demarcação, no chão, para uso diário, e, como medida preventiva de um 

possível contágio. Devem ser escrupulosamente respeitados. 

Na eventualidade de ser necessário confinar um caso suspeito no piso da Creche, na área de isolamento para tal 

destinada, a pessoa deve encaminhar-se (ou ser encaminhada com acompanhante, se menor de 12 anos) desde 

o ponto onde se encontra, para a referida área de isolamento, e, à saída da área do isolamento, passar 

exclusivamente nos circuitos definidos, terminando no portão de trás 

 

Normas de circulação no Coala, por parte dos funcionários da CRECHE  

Entradas no Colégio: 

 

1 - Entrada pelo portão de trás. 

À entrada, estão uma mesa e uma cadeira. Junto há um dispensador para desinfetar as mãos com álcool-gel.  

2 - Desinfetar as mãos. 

3 - Fazer medição de temperatura, por uma colega (só na entrada da manhã). 

3 - Trocar calçado: o calçado de rua fica junto à porta de entrada, antes da marca do chão, dentro de um saco 

fechado. 

4 - Desinfetar as mãos de novo, porque se tocou nos sapatos de rua. 

5 - Trocar de roupa no WC, deixar a roupa da rua dentro de um saco, fechado, num local fixo, no piso. 

6 - Higienizar as mãos, colocar o equipamento de proteção individual. A máscara deverá ser ajustada de forma a 

não lhe tocar mais, até voltar a sair e colocada a viseira. 

 

Durante o tempo de trabalho: 

1 - Higienizar frequentemente as mãos, conforme ditam as normas, por exemplo, uma vez por hora, ou sempre 

que seja conveniente ou necessário. 

2 - Fazer uma medição de temperatura, antes de sair para o almoço, sem registo. 

 

Saídas do Colégio: 

1 - Trocar de roupa e deixar a roupa de trabalho no WC do Piso. 

2 - Trocar calçado: deixar o calçado de trabalho no Hall, antes da marca do chão, para voltar a calçar da próxima 

vez que entrar. 
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3 - Antes de sair, desinfetar as mãos. 

4 - Saídas pela porta de trás.  

 

Notas: 

Sempre que haja entradas e saídas, repetir os pontos de entradas e saídas 

Não há registos de assiduidade por impressão digital, apenas em papel e individual 

Por dia cada funcionário usa 2 máscaras, se descartáveis, que deve colocar à entrada para o serviço. 

Se, em algum momento, for necessário retirar a máscara: lavar as mãos, retirar a máscara PELOS ELÁSTICOS E 

DOBRANDO A PARTE DA BOCA PARA DENTRO, se a máscara for descartável terá de ser colocada no 

recipiente próprio. 

As funcionárias responsáveis pelas refeições, antes de entrar no refeitório, devem colocar o avental. À saída do 

refeitório, devem retirá-lo e colocá-lo no recipiente próprio. 

Existem aventais descartáveis, no WC do Piso  

 

Normas de circulação no Coala, por parte dos funcionários da Pré, 1.º CEB e trabalhadores de limpeza 

Entradas no Colégio: 

 

1 - Entrada pelo portão principal. 

À entrada, estão uma mesa e uma cadeira. Junto há um dispensador para desinfetar as mãos com álcool-gel.  

2 - Desinfetar as mãos. 

3 - Fazer medição de temperatura, por uma colega (só na entrada da manhã). 

3 - Trocar calçado: o calçado de rua fica junto à escada, antes da marca do chão. 

4 - Desinfetar as mãos de novo, porque se tocou nos sapatos de rua. 

5 - Trocar de roupa no WC, deixar a roupa da rua no local designado. 

6 - Higienizar as mãos, colocar o equipamento de proteção individual. A máscara deverá ser ajustada de forma a 

não lhe tocar mais, até voltar a sair e colocada a viseira. 

 

Durante o tempo de trabalho: 

1 - Higienizar frequentemente as mãos, conforme ditam as normas, por exemplo, uma vez por hora, ou sempre 

que seja conveniente ou necessário. 

2 - Fazer uma medição de temperatura, antes de sair para o almoço, sem registo. 

 

Saídas do Colégio: 

1 - Trocar de roupa e deixar a roupa de trabalho no WC do Piso. 

2 - Trocar calçado: deixar o calçado de trabalho no Hall, antes da marca do chão, para voltar a calçar da próxima 

vez que entrar. 

3 - Antes de sair, desinfetar as mãos. 
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4 - Saídas pela porta principal.  

 

Notas: 

Sempre que haja entradas e saídas, repetir os pontos de entradas e saídas 

Não há registos de assiduidade por impressão digital, apenas em papel e individual 

Por dia cada funcionário usa 2 máscaras, se descartáveis, que deve colocar à entrada para o serviço. 

Se, em algum momento, for necessário retirar a máscara: lavar as mãos, retirar a máscara PELOS ELÁSTICOS E 

DOBRANDO A PARTE DA BOCA PARA DENTRO, se a máscara for descartável terá de ser colocada no 

recipiente próprio, que se encontra à porta  da entrada principal 

Existem aventais descartáveis, no WC do Piso.  

 

Normas específicas para a Cozinheira 

Entradas no Colégio: 

 

1 - Entrada pelo portão de trás. 

À entrada, estão uma mesa e uma cadeira. Junto há um dispensador para desinfetar as mãos com álcool-gel.  

2 - Desinfetar as mãos. 

3 - Fazer medição de temperatura, por uma colega (só na entrada da manhã). 

3 - Trocar calçado: o calçado de rua fica junto à porta de entrada, antes da marca do chão, dentro de um saco 

fechado. 

4 - Desinfetar as mãos de novo, porque se tocou nos sapatos de rua. 

 

A funcionária da cozinha após trocar de roupa e deixar todos os pertences pessoais, no cacifo, coloca de imediato  

a touca e só depois sai do WC, para a cozinha. 

Á entrada para a Cozinha, fecha a porta e coloca, de imediato, o avental e as luvas. 

 

Durante o tempo de trabalho: 

1 - Higienizar frequentemente as mãos, conforme ditam as normas, por exemplo, uma vez por hora, ou sempre 

que seja conveniente ou necessário. 

2 - Fazer uma medição de temperatura, antes de sair para o almoço, sem registo. 

 

Saídas do Colégio: 

1 - Trocar de roupa e deixar a roupa de trabalho no WC do Piso da Creche. 

2 - Trocar calçado: deixar o calçado de trabalho no Hall, antes da marca do chão, para voltar a calçar da próxima 

vez que entrar. 

3 - Antes de sair, desinfetar as mãos. 

4 - Saídas pela porta de trás.  
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Notas: 

Sempre que haja entradas e saídas, repetir os pontos de entradas e saídas 

Não há registos de assiduidade por impressão digital, apenas em papel e individual 

Por dia usa 2 máscaras descartáveis, que deve colocar à entrada para o serviço. 

Se, em algum momento, for necessário retirar a máscara: lavar as mãos, retirar a máscara PELOS ELÁSTICOS E 

DOBRANDO A PARTE DA BOCA PARA DENTRO, a máscara descartável terá de ser colocada no recipiente 

próprio. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

 - Vigilância e reposição de stocks de produtos de higiene –  Auxiliares  de indicadas 

 - Vigilância e reposição de stocks de produtos alimentares – Cozinheira e Auxiliar indicadas 

 

1. Informação, formação e capacitação 

 

1.1. Elaboração de Circulares formativas e informativas, para Pais/Encarregados de Educação; 

1.2. Elaboração de Circulares formativas e informativas, para funcionários do Colégio; 

1.3. Afixação de vários cartazes informativos, exercícios diários de lavagem correta das mãos e afixação de 

cartazes em todos os lavabos, com o esquema de lavagem correta; 

1.4. Ensino às crianças, do tempo mínimo necessário para uma correta lavagem, através de uma canção 

conhecida, ensino e exercícios diários, da forma correta de tossir e espirrar - regras de etiqueta respitratória; 

1.5. Colocação, em cada sala, de um dossier, onde consta o Plano de Contingência revisto e atualizado. 

 

2. Medidas de higiene do ambiente do Coala 

 

2.1 Intensificação das limpezas/higienização. 

2.2. Desinfeções mais frequentes dos locais críticos, nomeadamente: puxadores, corrimãos, teclados, brinquedos 

mais manuseados em comum, etc.; 

2.3. Redução da quantidade de brinquedos, nas salas. 
 

2.4. Está ativado o sistema HACCP (higiene e segurança alimentar), a cargo da empresa ACÇÃO CONTÍNUA 

que, periodicamente, verifica as regras de segurança, nas instalações, e analisa laboratorialmente os alimentos. 

2.5. Igualmente, a cargo da empresa Ergohigiene, encontra-se incrementado o plano HSST (higiene, segurança e 

saúde no trabalho), tendo as colaboradoras sido sujeitas a uma consulta, no dia 28 de maio de 2020. 

 

 

3. Medidas de isolamento 
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3.1. Depois de medida a temperatura da criança, e na necessidade de ativar o plano de contingência, dá-se o  

encaminhamento da mesma para a sala de isolamento, onde existe um telemóvel e Kits de proteção, para alunos 

e funcionários acompanhantes ou que apresentem um dos seguintes sintomas: temperatura (acima dos 

37,5ºC),ou dificuldade respiratória, ou dor de garganta, ou tosse constante, ou diarreia. 

A criança manter-se.-á na sala de isolamento, até que o Encarregado de Educação ou familiar chegue às 

instalações do Coala, ou seja dada ordem de prossecução do caso, pelas autoridades competentes.  

 

3.2. O caso suspeito, se criança menor de 12 anos, permanecerá acompanhado pela Educadora, ou a Auxiliar de 

Ed., que deverá usar máscara, viseira, avental e luvas de proteção. No caso de aluno da Pré, a máscara, as luvas, 

a viseira  e o avental de proteção, descartáveis, são usados apenas pelo adulto que acompanhe a criança 

suspeita. 

 

3.3. Estabelecimento de medidas escritas, através da elaboração de fichas com Regras de não permanência no 

Coala de pessoas com um dos sintomas acima referidos, até esclarecimento da situação 

- Ficha 1 : “ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA” (anexo 01) 

 

3.4. Ativado o Plano de Contingência, será dado conhecimento, através de Circular, a todos os Encarregados de 

Educação do Piso, onde o caso suspeito se insere. 

 

 

Normas dos refeitórios 

1. Os refeitórios são de uso exclusivo para alimentação dos alunos. 

2. Os adultos tomam as suas refeições desfasados das crianças. Exceções: funcionários do Piso da Pré e do 1.º 

CEB cuja hora de almoço seja entre as 13.00 horas e as 14.00 horas, devem tomar a refeição, na Sala Lílás. 

 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

1. Todas as salas têm arejamento natural. 

2. Nos espaços de circulação foram instalados SABA – Solução Anti-séptica de Base Alcoólica, bem como junto a 

todos os lavabos. 

3. A secagem das mãos é feita por toalhetes de papel absorvente de uso único. 

 

A Direção 
 
 
 
 

Sobreda 24 de setembro de 2020 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JARDIM INFANTIL COALA Lda. 
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ANEXO 01 

 

ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA* 

A preencher pelo acompanhante da criança no isolamento 

 

Sala - __________________  Educadora / Professora /A.E.- ____________________ 

Nome do aluno - ________________________________  Data:________ Hora: ____ 

 

Temperatura - _______ º C  às ________ horas e ___________ minutos  

                     
UM dos seguintes sintomas: 

Tosse constante - -------------------------------- 

Dores de garganta -  --------------- 

Dificuldade respiratória - ----------   

Cansaço – --------------------------- 

Diarreia – ---------------------------- 

A Enfermeira / A Educadora / A A.E. - __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDIM INFANTIL COALA Lda. 
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ANEXO 01 
 

 

 

 

A preencher pelo E.E. ou familiar 

 

Teve contacto com alguém suspeito de ser portador da Gripe/COVID-19?___________ 
 
*O declarante deve contactar a linha de ‘Saúde 24' , para dar seguimento à ocorrência. 
  
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
Data:_________   Hora: ______        

 
O / A declarante - _______________________ 
 
Grau de parentesco - ____________________ 
(deixar este documento na mesa, à entrada) 
 

JARDIM INFANTIL COALA Lda. 


