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Vírus respiratório

Período de incubação (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao

aparecimento de sintomas) varia entre 1 e 14 dias

Possibilidade de contágio inicia-se 2 dias antes do aparecimento

dos sintomas e termina no final do período de incubação (14 dias)

A grande maioria das pessoas infetadas apresenta sintomatologia ligeira e

com um prognóstico favorável

O período de imunidade não está bem estabelecido e pode variar de

pessoa para pessoa

SARS-COV-2
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Tosse
(de novo ou 

persistente)

Febre
Temp. ≥ 38°C

Dificuldade 
respiratória

Alteração do 
paladar/olfato

Outros sinais e sintomas associados à COVID-19

Mal estar 
generalizado

Dores no corpo
Dores de 

cabeça/garganta
Diarreia Vómitos

Principais sinais e sintomas associados à COVID-19

Sinais e sintomas
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Gotículas contaminadas através de tosse, fala ou espirro

Via de contacto direta

SARS-COV-2
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Contacto das mãos com superfícies contaminadas e transferência do vírus para a boca, nariz ou olhos

Via de contacto indireta

SARS-COV-2
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As 5 Medidas Gerais
para a prevenção da COVID-19

Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas

Reorganização do 

espaço na escola



Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas
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As 5 Medidas Gerais
para a prevenção da COVID-19

Reorganização do 

espaço na escola
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As medidas de distanciamento são das mais importantes na redução da transmissão da COVID-19

As pessoas devem:

• Manter distância de pelo menos 1,5-2 metros das outras pessoas

• Sempre que possível, trabalhar a partir de casa
(por exemplo: reuniões)

• Utilizar de preferência serviços telefónicos no dia a dia
(por exemplo: cuidados de saúde, compras, outros serviços)

Medida 1
Distanciamento entre pessoas



As medidas de distanciamento são das mais importantes na redução da transmissão da COVID-19
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As pessoas não devem:

• Frequentar lugares com aglomerados de pessoas

• Ter contactos desnecessários
(por exemplo: convívios com colegas do trabalho)

• Reunir com muitas pessoas, sobretudo em espaços fechados

Medida 1
Distanciamento entre pessoas



Acesso ao recinto escolar

Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da escola

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Dentro da sala de aula

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Dentro da sala de aula

Reorganização do espaço na escola

Medida 1
Distanciamento entre pessoas

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020



Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas
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AS 5 MEDIDAS GERAIS
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19

Reorganização do 

espaço na escola
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Máscara

Medida 2
Equipamento de proteção

Quem usa máscara?
• Profissionais docentes e não docentes

• Alunos a partir do 2º ciclo

• Prestadores de serviços e encarregados de educação

Exceções ao uso da máscara?
• Refeições

• Durante a prática de exercício

• Crianças até ao 1º ciclo

Maximizar o distanciamento nas refeições e 
durante a prática de exercício

Devem ser usadas para complementar as medidas de distanciamento (não as substituindo)



Vestuário 
• Farda da instituição

• Cabelo preso / touca

• Evitar uso de adornos (ex: anéis, colares, pulseiras, unhas de gel)

Jardins de infância

• Mudas de roupa no estabelecimento (crianças e profissionais)

• Trocar de roupa, sempre que existam secreções

• Calçado para uso exclusivo no interior da instituição
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Cuidados gerais com o vestuário

Medida 2
Equipamento de proteção



Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas
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AS 5 MEDIDAS GERAIS
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19

Reorganização do 

espaço na escola



Higiene das mãos

Medida 3
Higiene pessoal
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Porquê?
• Elimina o coronavírus da pele, evitando:

• Infeção por contacto com olhos/boca/nariz

• propagação por contacto com objetos e superfícies

Como?
• Várias vezes ao longo do dia e sempre que se justifique

• Duração de pelo menos 20 segundos

• Água e sabonete líquido

- Sempre que não seja possível, usar SABA (solução antissética de base alcoólica), cobrindo 

todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ́ ficarem secas

• Usar apenas toalhetes de papel descartáveis



Higiene das mãos

Medida 3
Higiene pessoal
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Dispensadores de SABA:
• Entradas e saídas da instituição

• Um em cada sala (não acessível às crianças)

• Outros locais na instituição

Formação aos profissionais e alunos:
• Técnica de higienização das mãos

• Quando higienizar (à entrada e saída da instituição; entre diferentes atividades; antes e após remover 

a máscara; antes e após comer, após tocar em maçanetas, corrimãos, etc.)

Informação aos profissionais e utentes (crianças e pais):
• Afixar cartazes informativos



Higiene das mãos

Medida 3
Higiene pessoal

25
Fonte: DGS. Orientação nº 024/2020 de 8/05/2020 atualizada a 20/07/2020 Regresso ao Regime Presencial dos 11º e 12º Anos de Escolaridade
e dos 2º e 3º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário. Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2020/07/i026497.pdf

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026497.pdf
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Etiqueta respiratória

Medida 3
Higiene pessoal

Não se deve:

• Tossir ou espirrar para as mãos ou para o ar

Etiqueta respiratória:

• Tossir ou espirrar para a prega do cotovelo, com o 
antebraço fletido (não retirando a máscara) ou usar 
lenço de papel (imediatamente descartado)
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Cuidados genéricos

Jardim de Infância

• Evitar tocar na face, olhos ou boca das crianças sem ter as mãos higienizadas

• Lavar mãos e qualquer local contaminado por secreções

• Nãopartilhar qualquer equipamento ou alimento

• Recipientes individuais de água identificados

• Objetos a devolver aos pais (ex: roupa, equipamentos) - saco descartável fechado

• Não levar para a instituição objetos não essenciais (ex.: brinquedos)

Medida 3
Higiene pessoal
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AS 5 MEDIDAS GERAIS
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19

Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas

Reorganização do 

espaço na escola
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Medidas gerais

Medida 4
Higiene ambiental

Plano de higienização:

• Afixar em local visível

• Indicar o responsável, horário/frequência, registo da limpeza efetuada

Frequência da higienização:

• Desinfeção mais frequente de salas, superfícies e objetos

• Zonas/objetos de uso comum (WC, maçanetas, corrimões, mesas, cadeiras): 2 

vezes de manhã / 2 vezes à tarde (maior frequência, sempre que se justifique)

• Espaços comuns (ex.: refeitório, biblioteca): final de cada utilização (ex: turno)
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Medidas gerais

Medida 4
Higiene ambiental

Técnica de limpeza:

• Limpeza sempre por via húmida

• Não usar aspiradores a seco, nem vassouras

• De cima para baixo/das áreas mais limpas para as mais sujas:

1. Paredes e teto

2. Superfícies acima do chão (mesas, cadeiras, etc.)

3. Equipamentos (ex: computador, telefone)

4. Chão
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Medidas gerais

Medida 4
Higiene ambiental

Produtos de higienização (3 tipos)
• Detergente de uso comum

• Desinfetante: 

• Lixívia (Hipoclorito de Sódio) → Diluição na altura de utilizar

• Álcool etílico a 70%: superfícies que não suportam lixivia

• Produto misto (com detergente e desinfetante de origem)

Superfícies:
• Utilização de acordo com indicações do fabricante (ex: EPI, modo de aplicação)

• Superfícies de toque frequente: produto com detergente e desinfetante 

• Chão: 1º água + detergente comum; 2º água com lixivia (10 min); 3º enxaguar com água quente
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Medidas gerais

Medida 4
Higiene ambiental

Para obter 1 litro de solução de lixívia a 1000 ppm:

Concentração inicial da lixívia 5 (%)
Volume 

lixívia (ml)
Volume 

água (ml)

Áreas de isolamento.
Instalações sanitárias.

Áreas de toque frequente.
20 980

Fonte: DGS. Orientação nº14/2020 de 21/03/2020 Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-
dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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Medidas gerais

Medida 4
Higiene ambiental

Materiais de limpeza:
• Panos de limpeza, de preferência de uso único

• Materiais reutilizáveis (panos, balde, esfregona) diferentes consoante as áreas a 

limpar (usar código de cores):

1. Pano para mesas de refeição e área de preparação de alimentos (verde)

2. WC: pano só para lavatório (amarelo), para exterior das sanitas (vermelho)

3. Balde e esfregona diferentes e identificados: wc, áreas de refeição, espaços de 

atividades

4. Limpeza (detergente) e desinfeção (lixivia) na instituição, no final de cada utilização

5. Lavagem em máquina de lavar na instituição: 1 ciclo de lavagem, pelo menos 60º
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Instalações sanitárias

Medida 4
Higiene ambiental

• Utilizar panos diferentes para os lavatórios, áreas à volta destes e para o

exterior das sanitas

• Produto misto (detergente e desinfetante)

• Seguir a sequência:

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório)

e superfícies à volta destes (dispensadores de sabonete líquido e papel)

2. Botão do autoclismo

3. Limpar as sanitas

4. Limpar o chão



Dentro da sala de aula

Ventilação

Medida 4
Higiene ambiental

Não utilizar:

• Sistemas de ar condicionado com sistema 

de recirculação (em caso de dúvida não 

utilizar!).

Fonte: Direção-Geral da Saúde, 2020
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Higiene da área de isolamento

Medida 4
Higiene ambiental

Equipamento de proteção individual (EPI):
• Farda da instituição (não usar roupa que traz de casa, ex: 

casacos)

- Lavada na instituição diariamente

• Bata ou avental impermeável por cima da farda

• Máscara

• Proteção ocular

• Luvas resistentes aos desinfetantes (descartáveis)

• Calçado exclusivo para a limpeza (em alternativa utilizar 

proteções para calçado)



37

Higiene da área de isolamento

Colocação de EPI:
• Afixar procedimento na área de isolamento

• Trabalho em dupla

Medida 4
Higiene ambiental

Fonte: DGS, EMGFA. DGESTE. Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e
a colaboração das Forças Armadas. "Limpeza e dsinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19".
Disponível em https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf
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Higiene da área de isolamento

Medida 4
Higiene ambiental

Remoção de EPI:
• Afixar procedimento na área de isolamento

• Trabalho em dupla

Fonte: DGS, EMGFA. DGESTE. Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e
a colaboração das Forças Armadas. "Limpeza e dsinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19".
Disponível em https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf
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Higiene da área de isolamento

Medida 4
Higiene ambiental

Entrada e saída:
1. Ao entrar:

• Já totalmente equipado (EPI)

• Com o material de limpeza e sacos para a recolha dos resíduos

• Manter janelas abertas

2. Higienizar o espaço

3. Ao sair:

• Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair

• EPI reutilizáveis: colocar em embalagem fechada e transportá-los 
até à zona de desinfeção do material

• Sair da área e fechar a porta
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Higiene da área de isolamento

Medida 4
Higiene ambiental

Lixo:
• Colocar materiais descartáveis em sacos do lixo, tendo o cuidado de não contaminar 

o exterior do saco

• Não encher completamente o saco do lixo e não comprimir o lixo dentro do saco

• Fechar o saco com lixo com 1 atilho, com abertura voltada para o lado oposto à face

• Colocar o saco sujo dentro de outro saco limpo.

• Descartar os EPI para o saco limpo, fechá-lo e desinfetar as mãos

• Sacos de resíduos colocados no contentor dos resíduos indiferenciados, não 

utilizando contentores de recolha seletiva ou ecopontos

• Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços onde possam ser mexidos

Desinfetar as mãos entre todas as tarefas!
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AS 5 MEDIDAS GERAIS
PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19

Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos de 
proteção

Higiene pessoal

(mãos e etiqueta 
respiratória)

Higiene ambiental

(limpeza e 
desinfeção)

Monitorização de 
sintomas

Reorganização do 

espaço na escola



Medida 5
Monitorização de sintomas

4242

Tosse
(de novo ou 

persistente)

Febre
Temp. ≥ 38°C

Dificuldade 
respiratória

Alteração do 
paladar/olfato

Outros sinais e sintomas associados à COVID-19

Mal estar 
generalizado

Dores no corpo
Dores de 

cabeça/garganta
Diarreia Vómitos

Principais sinais e sintomas associados à COVID-19

l
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Medida 5
Monitorização de sintomas

Automonitorização de sinais e sintomas

• Se sintomas no domicílio, não deve ir à instituição

Monitorização diária de sinais e sintomas na instituição

• Profissional responsável

• Registar a tarefa

Procedimentos a adotar perante caso suspeito

• Encaminhar para área de isolamento

• Informar ponto focal da instituição
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• Sempre que possível deve ser privilegiado o transporte individual das crianças

• Intervalo de distância de segurança dos passageiros (ex: 1 por banco) e lugares fixos

• Redução para 2/3 da lotação máxima de acordo com a legislação vigente 1

Decreto Lei n.º 20/2020 de 1 de maio, Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/normal?q=20%2F2020+de+1+de+maio

As 5 Medidas Gerais
Transporte escolar

Distanciamento 
entre pessoas

Equipamentos 
de proteção

Higiene pessoal

Higiene 
ambiental

• Utilização de máscara

• Descontaminação da viatura após cada viagem e registo

• Monitorização de sinais e sintomas

• Disponibilização de solução antissética de base de alcoólica (SABA) à entrada e saída da viatura

Monitorização 
de sintomas

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/normal?q=20/2020+de+1+de+maio
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• DGS. Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020. Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. Disponível
em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx

• DGS. Orientação nº 024/2020 de 8/05/2020 atualizada a 20/07/2020 Regresso ao Regime Presencial dos 11º e 12º Anos de Escolaridade e dos 2º e 3º Anos dos Cursos
de Dupla Certificação do Ensino Secundário. Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026497.pdf

• DGS. Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020 Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, Creches Familiares e Amas. Disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-
da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0252020-de-13052020-pdf.aspx

• República Portuguesa – Gabinete da Secretária de Estado da Ação Social. Guião Orientador das Respostas Sociais Creche, Creche Familiar e Ama. Disponível
em https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.comregras.com/wp-
content/uploads/2020/05/Gui%C3%A3o_orientador_da_resposta_social_creches_e_amas_-_consolidado54306ec0.pdf&hl=en

• DGS, EMGFA. DGESTE. Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas.
"Limpeza e dsinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19". Disponível em https://www.dgeste.mec.pt/wp-
content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf

• Moreira S, Nogueira JR. Ministério da Saúde. Direção-Geral da Saúde. Saúde e trabalho: Medidas de prevenção da COVID-19 nas empresas. Lisboa: Direção-Geral da
Saúde, 2020. Disponível em https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/saude-e-trabalho-medidas-de-prevencao-da-covid-19-pdf.aspx

• Estamos on/Autoridade para as Condições do Trabalho – 19 recomendações - Adaptar os locais de trabalho/proteger os trabalhadores em https://www.act.gov.pt/(pt-
PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
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