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I. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, verificou-se um surto causado por
um novo agente de coronavírus que nunca tinha sido previamente identificado em seres
humanos, o qual causa doença respiratória, podendo ser idêntica a uma gripe comum ou
evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. A fonte da infeção é, até à data 1,
0F

desconhecida.
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A
infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave,
como pneumonia. Ainda está em investigação a via de transmissão, tendo já sido
confirmada a transmissão pessoa a pessoa, embora não se conheçam ainda mais
pormenores.
Em 12 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus foi designado de síndrome respiratória
aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), enquanto a doença a ele associada é agora
referida como COVID-19.
Entretanto, foram detetados casos em diversos países asiáticos, mas também na Austrália,
Europa, África e América do Norte.
Os surtos entre pessoas provocados por novos vírus são sempre uma preocupação de saúde
pública, especialmente quando existe pouca informação acerca das características do vírus,
como se dissemina entre as pessoas, qual o grau de gravidade das infeções resultantes e
como tratá-las.
No dia 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou que esta situação era uma emergência de saúde pública de importância
internacional e emitiu uma série de recomendações provisórias.
De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) o impacto
potencial dos surtos é elevado, sendo provável a propagação global do vírus.
Em Portugal, a informação atualizada sobre os casos e surtos existentes, assim como as
recomendações, serão emitidas e disponibilizadas pela Direção Geral de Saúde.
A infeção com o coronavírus COVID-19, instalada a nível mundial, justifica a criação de
estruturas especiais e flexíveis, que assegurem uma adequada gestão da situação.
No âmbito da prevenção e controlo da doença provocada pelo COVID-19, o planeamento
das ações a desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível de risco de infeção.
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Contudo, a sua pertinência assume particular intensidade quando a ameaça de uma
pandemia se instala.
A elaboração do plano de contingência, na Universidade da Beira Interior, tem como
finalidade possibilitar, de forma abrangente, organizada e eficiente, que a instituição se
prepare para a deteção de qualquer situação de alerta epidémico ou de pandemia e
responda com eficácia perante a sua eclosão.
No seu conjunto, o Plano de Contingência procura apresentar, de acordo com uma estrutura
própria, uma visão compreensiva dos objetivos a alcançar, das estratégias a seguir e das
ações a executar pelos diversos elementos que formam o grupo operativo nos diferentes
edifícios da Universidade da Beira Interior, no âmbito da preparação, da deteção e da
resposta a dar perante a doença provocada pelo COVID-19, face à evidência técnica e
científica, nacional e internacional.
De modo a combater a infeção por coronavírus COVID-19, a UBI adotou medidas
preventivas contra a sua disseminação, em virtude de não existir vacina humana e preparou
o presente plano de contingência, com vista a que sejam adotadas medidas de prevenção,
deteção e encaminhamento de possíveis casos de contaminação.
Na criação deste documento foram consideradas as informações divulgadas pelas entidades
oficiais, nomeadamente o Ministério da Saúde e a Direção Geral da Saúde, de acordo com as
diversas fases da doença e respetivos níveis de alerta e resposta.

No desenvolvimento deste Plano de Contingência considerou-se também que a UBI tem as
suas instalações situadas em diversos polos, distribuídos pela cidade da Covilhã e acolhe
diversas unidades externas, que ficam abrangidas por este Plano.
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II. OBJETIVOS
2.1 Preparar uma resposta operacional com vista a minimizar o risco da sua propagação,
mantendo, dentro do possível, a capacidade essencial ao funcionamento da
Universidade, ao nível de atividades académicas, investigação, social e administrativa.
2.2 Definir a estrutura de decisão e de coordenação.
2.3 Assegurar uma resposta eficaz e coordenada com instituições internas e externas à UBI
na resposta à infeção com o coronavírus COVID-19.
2.4 Capacitar com os meios necessários para a deteção precoce dos casos suspeitos com
vista ao seu encaminhamento.
2.5 Proceder ao levantamento dos efeitos que a infeção de elementos da academia pode
causar na Instituição;

III. PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS
O presente Plano de Contingência promove a salvaguarda dos seguintes princípios,
enumerados por ordem decrescente de valor percebido:
i) Salvaguarda da vida de pessoas, reduzindo o risco de transmissão do COVID-19
nos locais de trabalho, limitando a sua propagação;
ii) Identificação e resolução dos problemas por parte das autoridades sanitárias, em
situação de crise.
iii) Gestão da informação, interna e externa, de modo a criar um clima de confiança
institucional e também na opinião pública.
A elaboração do Plano tem por base os seguintes pressupostos:
i) Assegurar o funcionamento normal de todas as atividades na UBI;
ii) Assegurar os serviços mínimos, caso se venha a verificar essa necessidade;
iii) No limite, ponderar o encerramento da Universidade da Beira Interior;
iv) O Plano de Contingência da UBI é aprovado pelo Reitor.

IV. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR, DA EQUIPA DE EXECUÇÃO
DO PLANO E DAS EQUIPAS OPERATIVAS
O desenvolvimento e a operacionalização do Plano de Contingência obrigam à definição
clara de uma estrutura de liderança e coordenação, bem como à identificação das entidades
com responsabilidades no planeamento, na execução e na avaliação das intervenções
preconizadas.
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A coordenação global da execução do plano de contingência é assumida pelo Vice-Reitor da
Universidade da Beira Interior, Prof. Doutor Mário Raposo, apoiado por diversas equipas
operativas, localizadas nos diferentes edifícios que compõem a Universidade da Beira
Interior. O coordenador e as equipas operativas articulam-se com a Delegação de Saúde da
Cova da Beira, o Centro de Saúde da Covilhã, Centro Hospitalar Universitário da Cova da
Beira e outras entidades pertinentes, com o objetivo de retardar a entrada e limitar a
propagação do COVID-19, planeando novas medidas e intervenções face à sua evolução.
Este Plano será objeto de permanente revisão e atualização, de acordo com as orientações
que vierem a ser emitidas pelas entidades competentes. Qualquer situação que aparente
estar fora do Plano será avaliada individualmente, ainda que seguindo as precauções
aconselhadas.
IV.1 Grupo de Execução do plano de Contingência da UBI

Nome

Local

Prof. Doutor Mário Lino
Barata Raposo

Reitoria

Prof. Doutor João
Canavilhas

Reitoria

Prof. Doutor José
Páscoa

Reitoria

Profª Doutora Anabela
Dinis

Reitoria

Doutora Ana Martinho

Serviços Administrativos

Prof. Doutor Paulo
Jorge Silva Almeida

Faculdade de Ciências

Prof. Doutor Sílvio José
Mariano

Faculdade de Engenharia

Profª Doutora Helena
Alves

Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas

Prof. Doutor José Rosa

Faculdade Artes e Letras

Prof. Doutor Miguel

Faculdade de Ciências da
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Contacto
mraposo@ubi.pt

Ext. 2008
T: 275 319 833
vrensino@ubi.pt
Ext. 2012
T: 275 329 175
pascoa@ubi.pt
Ext. 2017
T: 275 329 177
vrfinanceirars@ubi.pt
Ext. 2016
T: 275 319 609
admubi@ubi.pt
Ext. 2100
pjsa@ubi.pt
Ext. 1451
T: 275 319 761
sm@ubi.pt
Ext. 1800
T: 275 242 050

halves@ubi.pt

Ext. 4031
T: 275 319 831
jrosa@ubi.pt
Ext. 1200
T: 275 242 022
mcbranco@fcsaude.ubi.pt
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Castelo-Branco

Saúde e Unidade Hospitalar
Cova da Beira

Eng. José Cruz

Serviços Técnicos

Sr. Joaquim Manuel
Silva

Pessoal Auxiliar

Dra. Fernanda Santos

Serviços de Ação Social
Agrupamento de Centros de

Dra. Henriqueta Forte

Saúde da Cova da Beira

Ext. 5008
T: 275329 046
jcruz@ubi.pt
Ext. 1053
T: 275 329 123
jmms@ubi.pt
Ext. 1197
fsantos@ubi.pt
Ext. 2800
uspcbeira@gmail.com

(ACES)
IV.2 Grupo Operativo do plano de Contingência da UBI
Locais

Contactos

Representantes
Dr.ª Graça Castelo Branco

Ext. 2040

gcbranco@ubi.pt

Dr. Rodolfo Pinto da Silva

Ext. 2034

infogrp@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor Paulo Almeida

Ext. 1451

pjsa@ubi.pt

Ciências

Engª Cristina Gil

Ext. 1501

cgil@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor Sílvio Mariano

Ext. 1800

sm@ubi.pt

Engenharia

Doutora Celsa Gil Alves

Ext. 1805

celsagil@ubi.pt

Profª Doutora Helena Alves

Ext. 4031

halves@ubi.pt

Dra. Carla Loureiro

Ext. 4004

carlalou@ubi.pt

Faculdade de

Prof. Doutor José Rosa

Ext. 1200

jrosa@ubi.pt

Artes e Letras

Dra. Mércia Cabral Pires

Ext. 1201

mercia@ubi.pt

Prof. Doutor Miguel Castelo-

Ext. 5008

mcbranco@fcsaude.ubi.pt

Dr. Pedro Cabral

Ext. 5001

pcabral@fcsaude.ubi.pt

Biblioteca

Dra. Sandra Pinto

Ext. 1146

smpinto@ubi.pt

Serviços

Doutora Ana Martinho

Administrativos

Dra. Alda Ribeiro

Ext. 2100

admubi@ubi.pt

Ext. 2155

aribeiro@ubi.pt

Centro de

Eng. Paulo Gomes

Ext. 1001

pgomes@ubi.pt

Eng. José Cruz

Ext. 1053

jcruz@ubi.pt

Engª Ana Oliveira

Ext. 1057

alegria.ribeiro@ubi.pt

Museus

Dra. Helena Correia

Ext. 1755

hcorreia@ubi.pt

Serviços

Dra. Isabel Oliveira

Ext. 1093

imjo@ubi.pt

Reitoria

Faculdade de
Ciências Sociais e
Humanas

Faculdade de
Ciências da Saúde

Branco

Informática
Serviços Técnicos
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Académicos
Dra. Elisabete Ramos

Ext. 2808

Dra. Cláudia Almeida

Ext: 2848
Ext: 2846

Serviços de Ação

Dr. Eduardo Alves

Social

Rosa Carrola (Alimentação)
Filomena Pereira
(Alojamento)

Ext. 2802
275310170

eramos@ubi.pt
claudia.reis.almeida@ubi.pt
eduardo.alves@ubi.pt
rmcarrola@ub.pt
fdias@ubi.pt

INTERPREV
Associação
Académica da UBI

Ricardo Nora

presidente@aaubi.org
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PARTE I – ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA
1.1. ÁREAS DE AÇÃO PRIORITÁRIA
Foram determinadas 10 áreas de ação prioritária de acordo com o descrito, assim como os
respetivos responsáveis por cada uma dessas áreas.
Área

Responsável(is)

1 Planeamento e Coordenação

Prof. Doutor Mário Raposo

2 Prevenção e Controlo da Infeção

Prof. Doutor Miguel Castelo Branco

3 Informação / Comunicação

Dra. Graça Castelo-Branco

4 Ensino

Prof. Doutor João Canavilhas

5 Investigação

Prof. Doutor José Páscoa

6 Instalações e Equipamentos

Prof. Doutor Mário Raposo / Eng. José Cruz

7 Serviços da Universidade da Beira Interior

Doutora Ana Martinho

8 Segurança

Eng. José Cruz / Engª Ana Oliveira

9 Serviços de Ação Social

Dra. Fernanda Santos

10 Aspetos Legais e Éticos

Dr.ª Tatiana do Adro / Prof. Doutor José
Martinez de Oliveira

1.2 MEDIDAS E AÇÕES PARA MINIMIZAR O IMPACTO DA INFEÇÃO
COM O CORONAVÍRUS COVID-19
1 PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO
- Redação, implementação e atualização do plano de contingência.
- Direção de atividades entre o grupo de execução do plano e o grupo operativo.
- Acompanhamento e atualização do plano de contingência.
- Avaliação e correção de falhas do plano de contingência.
- Informação aos serviços da Universidade da Beira Interior sobre eventuais tomadas de
decisão.
- Avaliação do encerramento de parte ou totalidade de faculdades e serviços ou de eventos
públicos na Universidade da Beira Interior.
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2 PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO
- Implementação de medidas de controlo de infeção provocadas pela infeção com o
coronavírus COVID-19.
- Divulgação das normas para viajantes de acordo com as orientações nacionais e
internacionais.
- Informação/Formação acerca de medidas de prevenção e controlo de infeção,
nomeadamente, higiene pessoal e higienização das instalações.
- Promoção de sessões de informação acerca do COVID-19.
- Equação dos meios de proteção coletiva e individuais mais eficazes com o objetivo de
interromper a cadeia de transmissão.
- Criação de medidas de isolamento e vigilância para pessoas infetadas ou que tenham
estabelecido contacto com um caso provável ou comprovado de infeção.
- Acionamento de medidas de profilaxia e procedimento da notificação dos casos infetados.
3 INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO
- Elaboração e desenvolvimento de um plano de comunicação, garantindo a sua divulgação
atempada a toda a comunidade da Universidade da Beira Interior.
- Definição das estruturas e vias de comunicação interna e externa, mantendo toda a
informação atualizada da situação nacional e internacional.
- Criação e atualização informação relativamente à infeção com o coronavírus COVID-19 na
página da Universidade da Beira Interior, proveniente das entidades responsáveis.
- Garantia da divulgação atempada a toda a comunidade universitária.
- Coordenação das comunicações efetuadas entre o exterior da Universidade da Beira
Interior e as autoridades responsáveis pelo plano de contingência nacional.
4 ENSINO
- Desenvolvimento, divulgação e ativação de procedimentos pedagógicos alternativos, tendo
em vista a continuidade do processo ensino/aprendizagem.
- Elaboração e implementação de planos de recuperação a curto prazo para alunos infetados
e em caso de encerramento das faculdades.
5 INVESTIGAÇÃO
- Planeamento da manutenção dos laboratórios de investigação, em caso de encerramento
das faculdades da Universidade da Beira Interior.
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6 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
- Levantamento da capacidade instalada nos diversos locais da Universidade da Beira
Interior, em termos de instalações e recursos materiais e humanos e equacionar a sua
utilização em situações de emergência.
- Criação e desenvolvimento de orientações para eventuais encerramentos de faculdades,
serviços da Universidade da Beira Interior ou cancelamento de eventos públicos da sua
responsabilidade.
- Desenvolvimento de orientações conjuntamente com os serviços de ação social para o
encerramento de residências de estudantes, bares, cantinas, salas de convívio, entre outros.
- Avaliação das falhas e proposta de soluções rápidas.
7 SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
- Identificação de quais os serviços essenciais na Universidade da Beira Interior.
- Planeamento e manutenção dos serviços da Universidade da Beira Interior.
- Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de encerramento
dos serviços da Universidade da Beira Interior.
- Revisão de recursos e atualização de contactos dos responsáveis em manter os serviços
essenciais da Universidade da Beira Interior.
- Análise de eventual substituição e recolocação de responsáveis.
- Adoção das medidas necessárias no caso de encerramento de serviços essenciais da
Universidade da Beira Interior.
8 SEGURANÇA
- Planeamento e implementação de medidas para garantir a segurança da Universidade da
Beira Interior em articulação com as Autoridades de Segurança locais.
9 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
Os serviços de Ação social deverão ser detentores de um plano de contingência próprio
(anexo 4).
10 ASPETOS LEGAIS E ÉTICOS
- Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas das medidas que
venham a ser implementadas na Universidade da Beira Interior, como resultado do
progresso do Plano de Contingência.
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Todas as áreas de ação prioritária atrás referidas podem ser ampliadas e/ou alteradas,
dependendo da gravidade da onda de infeção com o coronavírus COVID-19 ou quando se
justifique.

1.3. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E MEDIDAS
Tabela 2: Lista de Atividades e Procedimentos para a Conceção do Plano de
Contingência
NI

EC

E

1. Planeamento e Coordenação
1.1 Designação do coordenador do Plano de Contingência para A infeção com o
coronavírus COVID-19 na Universidade da Beira Interior

X

1.2 Designação do grupo de execução para elaboração do plano de contingência
responsáveis pelas diversas áreas de atuação.

X

1.3 Designação de grupos operativos de trabalho nos diferentes locais que
compõem a Universidade da Beira Interior
1.4 Atribuição de responsabilidades e recursos necessários para o planeamento e
execução de ações específicas do plano operacional.
1.5 Divulgação de medidas de atuação definidas de acordo com as fases de
preparação, resposta e recuperação da epidemia.
1.6 Elaboração dos cenários do impacto da infeção com o coronavírus COVID-19
na Universidade da Beira Interior de acordo com diferentes taxas de ataque da
infeção nos estudantes e funcionários.
1.7 Articulação das ações com as Autoridades de Saúde e outras
Autoridades/estruturas locais e nacionais, de modo a ter em conta medidas de
contenção comunitárias, como a decisão de encerrar (ou reabrir) as
Faculdades/Universidade, serviços da Ação Social, e as
necessidades/responsabilidades relativamente à execução de medidas de
controlo da infeção, identificação e notificação de casos de infeção em
estudantes, docentes e funcionários, isolamento, limitação da mobilidade e
fornecimento de cuidados de saúde.
1.8 Articulação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior com
as medidas preconizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino
Superior e com o plano de contingência nacional do Ministério da Saúde.
1.9 Identificação das instituições de Saúde e da sua capacidade de resposta
relativamente à prestação de cuidados aos alunos e funcionários da UBI e
Serviços de Ação Social durante e após o período pandémico.
1.10 Elaboração de um plano de comunicação que, em fase de emergência,
deverá ser articulado com as Autoridades de Saúde locais e nacionais, e com os
responsáveis nacionais do ensino superior.
1.11 Desenvolvimento de um plano de recuperação, tendo em conta as
consequências da epidemia na Universidade da Beira Interior

X

NI – Não Iniciado

EC – Em Curso
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2. Prevenção e Controlo da Infeção

NI

3. Informação / Comunicação

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NI

EC

3.1 Divulgação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior por
toda a população da instituição.
3.2 Estabelecimento de responsáveis e canais de comunicação com as
Autoridades de Saúde e proteção civil locais e nacionais, como parte do processo
de preparação e resposta à epidemia de infeção por COVID-19.
3.3 Desenvolvimento de um plano de comunicação para os alunos, docentes e
funcionários.
3.4 Divulgação de informação de fontes nacionais e internacionais credíveis e
criação de fontes próprias para formação sobre práticas de rotina de controlo de
infeção (higiene das mãos e etiqueta respiratória), fundamentos acerca da
infeção por COVID-19 (sinais e sintomas, formas de transmissão, tratamento,
vacinação), medidas de proteção pessoal, familiar e comunitária e prestação de
cuidados de saúde aos doentes (de acordo com plano de contingência nacional).
3.5 Planeamento atempado da comunicação evitando o potencial medo e
ansiedade nos funcionários, docentes, estudantes e visitantes.

4. Ensino
4.1 Atualização da informação sobre as possibilidades de utilização de ensino à
distância na Universidade da Beira Interior.
4.2 Desenvolvimento e disseminação de procedimentos pedagógicos alternativos
para assegurar a continuidade do processo de ensino / aprendizagem (ex: ensino
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E

X

2.1 Monitorização da infeção na Universidade da Beira Interior.
2.2 Desenvolvimento de políticas de vacinação contra a infeção por COVID19
para os alunos, docentes e funcionários, caso a mesma venha a surgir e de
acordo com as Autoridades de Saúde.
2.3 Levantamento de necessidades, aquisição, armazenamento e
disponibilização do material necessário para as medidas de prevenção da
transmissão de infeção, nomeadamente solução antissética de base alcoólica
(SABA) para desinfeção das mãos, a colocar em zonas comuns.
2.4 Aquisição e disponibilização de máscaras cirúrgicas, lenços, luvas e aventais
impermeáveis descartáveis, assim como, baldes do lixo com pedal em zonas
comuns, no caso de agravamento da situação.
2.5 Identificação de áreas de isolamento para os casos suspeitos e divulgação
interna da sua localização.
2.6 Estabelecimento de regras relativamente à higienização das instalações da
Universidade da Beira Interior durante o período de infeção por COVID-19.
2.7 Implementação de medidas de controlo de infeção para limitar a sua
transmissão nos diversos locais que constituem a Universidade da Beira Interior,
em caso de suspeita ou confirmação.
2.8 Realização de Sessões de esclarecimento acerca do coronavírus COVID-19
promovidas pela Delegação Local de Saúde e pela UBI.
2.9 Estabelecimento de normas para funcionários e estudantes com suspeita ou
confirmação de COVID-19, relativamente à sua permanência na instituição e ao
seu regresso, de acordo com as diretivas da Direção Geral de Saúde.
2.10 Divulgação das recomendações para viajantes (de acordo com orientações
do Ministério da Saúde/Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial de
Saúde) antes e durante a infeção com o coronavírus COVID-19.
2.11 Divulgação de medidas de controlo de infeção à população universitária

EC

E

X
X
X

X

X

NI

EC

X
X
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E

à distancia com recurso à rede informática, redes de telefone, na eventualidade
do encerramento das Faculdades ou Universidade.

X

4.3 Desenvolvimento de um plano de recuperação de atividades pedagógicas.

5. Investigação

NI

5.1 Atualização da informação sobre os centros de investigação nomeadamente
dos contactos institucionais e pessoais, a utilizar em caso de emergência.
5.2 Atualização do levantamento dos serviços e/ou equipamentos críticos nos
centros de investigação, para garantir a biossegurança dos mesmos.
5.3 Planeamento da manutenção de laboratórios de investigação, em particular
os que albergam animais, em caso de encerramento das instituições.

6. Instalações e Equipamentos

X
X

NI

EC

E

X
X
X
X

7. Serviços da Universidade da Beira Interior

NI

7.1 Orientações para o encerramento dos serviços da Universidade da Beira
Interior.
7.2 Planeamento da manutenção dos serviços essenciais da Universidade da
Beira Interior, incluindo os vencimentos dos funcionários, a continuidade da
comunicação com os funcionários, estudantes e docentes, os serviços de
manutenção dos diversos serviços da Universidade da Beira Interior.
Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de
encerramento de serviços.

X

8. Segurança

NI

EC

E

X

8.1 Planeamento das medidas necessárias para garantir a segurança da
Universidade da Beira Interior.
8.2 Aferição junto da empresa de segurança do seu plano de contingência de
modo a assegurar as necessidades fundamentais de funcionamento.

EC

E

X
X
X

8.3 Articulação com as Autoridades de Segurança locais.

NI

EC

9.1 Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira
Interior (anexo 4).
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E

X

6.1 Levantamento da capacidade em termos de instalações, equipamentos e
materiais
6.2 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social
para o eventual encerramento das Cantinas, Residências e outros serviços, ou
instalações da Universidade da Beira Interior.
6.3 Desenvolvimento de orientações para o eventual cancelamento de eventos
públicos e/ou desportivos da responsabilidade da Universidade da Beira
Interior.
6.4 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social
para uma eventual utilização de residências para alunos doentes.

9. Serviços de Ação Social

EC

E

X
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10. Questões Legais e Éticas

NI

10.1 Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas,
para as medidas que venham a ser tomadas, nomeadamente, encerramento das
Faculdades/Universidades, eventuais cancelamentos de eventos públicos,
isolamento ou quarentena de pessoas infetadas ou sob suspeita ou provenientes
de áreas de risco.

NI – Não Iniciado

EC – Em Curso

EC

E

X
E - Executado

10. ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS OU A DESENVOLVER
1. PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO
1.1 Designação do coordenador do Plano de Contingência para A infeção com o coronavírus
COVID-19 na Universidade da Beira Interior

Procedeu-se à designação do coordenador do plano de contingência da Universidade da
Beira Interior, de acordo com o estabelecido no ponto 3.
1.2 Designação do grupo de execução para elaboração do plano de contingência responsáveis pelas
diversas áreas de atuação.

Procedeu-se à designação do grupo de execução do plano de contingência da Universidade
da Beira Interior, de acordo com o estabelecido no ponto 3.
1.3 Designação de grupos operativos de trabalho nos diferentes locais que compõem a
Universidade da Beira Interior

A designação dos grupos operativos de trabalho nos diferentes locais encontra-se de acordo
com o estabelecido no ponto 3.
Atendendo às especificidades e necessidades de cada faculdade, estas podem alargar a
composição do seu próprio grupo.
1.4 Atribuição de responsabilidades e recursos necessários para o planeamento e execução de ações
específicas do plano operacional.

Os recursos materiais e humanos para a realização das atividades propostas até à data
foram financiados pela Reitoria. Em atividades futuras será mantida essa política.
1.5 Divulgação de medidas de atuação, definidas de acordo com as fases de preparação, resposta e
recuperação da epidemia.
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A calendarização das atividades desenvolvidas e a desenvolver será descrita em documento
a criar numa fase posterior, no entanto, devido a imprevisibilidade da ocorrência, algumas
ações irão ser planeadas de acordo com o contexto nacional e internacional da situação.
1.6 Elaboração dos cenários do impacto da infeção com o coronavírus COVID-19 na Universidade
da Beira Interior, de acordo com diferentes taxas de ataque da infeção nos estudantes e
funcionários.

Tendo em consideração a evolução da situação, nesta fase em que surgem em Portugal os
primeiros casos, a elaboração de cenários será descrita em documento a criar e desenvolver
posteriormente. Após a identificação dos serviços essenciais da Universidade, deverão ser
elaborados diferentes cenários para cada serviço, analisando o que poderá acontecer e
propondo medidas preventivas para evitar essa ocorrência.
No final deverá ser efetuada uma análise estatística para a simulação dos cenários de
impacto.
Caso o evoluir da situação justifique, será ponderado o recrutamento de profissionais
reformados.
1.7 Articulação das ações com as Autoridades de Saúde e outras Autoridades/estruturas locais e
nacionais, de modo a ter em conta medidas de contenção comunitárias, como a decisão de encerrar
(ou

reabrir)

as

Faculdades/Universidade,

Serviços

da

Ação

Social,

e

as

necessidades/responsabilidades relativamente à execução de medidas de controlo da infeção,
identificação e notificação de casos de infeção em estudantes, docentes e funcionários, isolamento,
limitação da mobilidade e fornecimento de cuidados de saúde.

A decisão de encerrar as diversas Faculdades deverá ser tomada por decisão governamental
ou reitoral, ouvidos os órgãos de gestão respetivos e as Autoridades de Saúde.
As ações relativas à execução de medidas de controlo da infeção, à identificação e
notificação de casos de infeção em estudantes e funcionários, isolamento, limitação da
mobilidade e fornecimento de cuidados de saúde serão detalhadas em pontos seguintes.
1.8 Articulação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior com as medidas
preconizadas pela Direção Geral de Saúde e com o plano de contingência nacional do Ministério da
Saúde.

Foi efetuada uma sessão de esclarecimentos acerca da Infeção com o coronavírus COVID-19
para os alunos, docentes e funcionários da Universidade da Beira Interior em colaboração
com a Faculdade de Ciências da Saúde e com a Delegação de Saúde da Cova da Beira.
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Foi realizada uma sessão de esclarecimento, destinada a assistentes operacionais e de
manutenção.
1.9 Identificação das instituições de saúde e da sua capacidade de resposta relativamente à
prestação de cuidados aos estudantes e funcionários da Universidade e Serviços de Ação Social
durante e após o período pandémico.

Embora as diretivas atuais indiquem que os eventuais afetados deverão contactar
preferencialmente a linha de Saúde 24, evitando dirigir-se às unidades de saúde, serão
seguidas as orientações dadas pelas Autoridades de Saúde relativas à política de
atendimento em ambulatório e internamento no concelho da Covilhã e distrito de Castelo
Branco.
1.10 Elaboração de um plano de comunicação que, em fase de emergência, deverá ser articulado
com as Autoridades de Saúde locais e nacionais.

A comunicação interna da Universidade para o acompanhamento do atual Plano de
Contingência estará a cargo da Dra. Graça Castelo-Branco e Dr. Rodolfo Pinto da Silva, do
Gabinete de Relações Públicas. O plano de comunicação apresenta-se no anexo 1.
O Gabinete de Relações Públicas será também o ponto de contacto com a comunicação
externa, tendo sido indicado o Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco como porta-voz da
Instituição para os órgãos de comunicação.
Algumas ações específicas relativas à Comunicação/Informação estão definidas no ponto 3
do presente documento.
1.11 Desenvolvimento de um plano de recuperação tendo em conta as consequências da epidemia na
Universidade da Beira Interior

Deve ser criado um plano de recuperação que contemple orientações esclarecedoras, para
tentar solucionar consequências da epidemia, tais como ausência de estudantes,
funcionários, docentes, disrupção financeira e social e que envolvam decisões como
equacionar para os estudantes a realização de exames fora de época, e reestruturação de
planos curriculares com recuperação, a médio prazo, do tempo perdido; para os
funcionários o equacionar de recolocação de postos de trabalho temporários ou definitivos.
2. PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO
2.1 Monitorização da infeção por COVID-19 na Universidade da Beira Interior.
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Será ponderado o registo de monitorização de infeção por COVID-19 na Universidade da
Beira Interior.
2.2 Desenvolvimento de políticas de vacinação contra a infeção por COVID-19 para os alunos,
docentes e funcionários, caso venha a ser criada a respetiva vacina, de acordo com as Autoridades
de Saúde.

Atá à data, ainda não existe vacinação para a infeção por COVID-19. No entanto, caso venha
a ser criada, será implementada de acordo com as normas das Autoridades de Saúde.
2.3 Levantamento de necessidades, aquisição, armazenamento e disponibilização do material
necessário para as medidas de prevenção da transmissão de infeção, nomeadamente solução antiséptica de base alcoólica (SABA) para desinfeção das mãos, a colocar em zonas comuns.

Procedeu-se ao levantamento das necessidades da Universidade da Beira Interior, à
aquisição e aplicação da solução antissética de base alcoólica, com o principal objetivo de
quebrar a cadeia de transmissão de infeção, em locais estratégicos onde não haja recurso a
água e sabão. A escolha desses locais incidiu nas entradas de serviços, receções, aparelhos
de biometria, comunicações horizontais comuns e saída de elevadores.
2.4 Identificação de áreas de isolamento para os casos suspeitos e divulgação interna da sua
localização.

Foram estabelecidas áreas de isolamento em cada Faculdade/Serviço, para os quais se
encontram preparados kits com máscaras cirúrgicas, termómetro, lenços, luvas e aventais
impermeáveis descartáveis, baldes de lixo com pedal, assim como água, alimentos e telefone
para fazer face ao período de espera pela validação/não validação do caso e eventual recolha
da pessoa afetada pelo INEM. A localização das áreas mais próximas foi divulgada caso a
caso, respetivamente, junto das Faculdades e dos Serviços.
2.5 Aquisição e disponibilização de máscaras cirúrgicas, lenços, luvas e aventais impermeáveis
descartáveis, assim como, baldes de lixo com pedal em zonas comuns.

Foram adquiridos e distribuídos lenços e máscaras cirúrgicas nas portarias da
Universidade, bem como termómetros digitais para verificação da temperatura. Será
ponderada a aquisição e distribuição de luvas e aventais impermeáveis descartáveis, assim
como a colocação de baldes de lixo com pedal a colocar em zonas comuns, no caso de
agravamento da situação.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

18 de 58

A utilização de máscaras por pessoas saudáveis está desaconselhada, só devem ser
utilizadas por pessoas doentes ou suspeitas de COVID-19 ou em casos de contacto direto
com uma pessoa infetada.
2.6 Estabelecimento de regras relativamente à higienização das instalações da Universidade da
Beira Interior durante o período de infeção por COVID-19.

O plano de higienização das instalações da Universidade da Beira Interior (anexo 2) já
existe na instituição, no entanto, este será adaptado a este caso específico, intensificando a
periodicidade. Será enviado a todas as faculdades e departamentos.
Foi realizada uma ação de formação específica a funcionários responsáveis pela manutenção
da higiene das instalações, no sentido de sensibilizar todos os funcionários acerca da
importância da quebra do meio de transmissão.
2.7 Implementação de medidas de controlo de infeção para limitar a sua transmissão nos diversos
locais que constituem a Universidade da Beira Interior, em caso de suspeita ou confirmação.

As medidas de controlo da infeção devem ser asseguradas em todos os locais da
Universidade da Beira Interior.
- Medidas de higiene pessoal
- Medidas de higienização das instalações
- Informação
- Medidas de isolamento e distanciamento social
Um fluxograma (anexo 3) com o procedimento correto a ter, em caso de suspeita de infeção
por coronavírus COVID-19, foi afixado nas receções e departamentos dos edifícios da
Universidade da Beira Interior.
2.8 Realização de sessões de esclarecimento acerca do coronavírus COVID-19

A Universidade da Beira Interior, através da Faculdade de Ciências da Saúde, e a Delegação
de Saúde da Cova da Beira já promoveram uma sessão de esclarecimento para alunos,
docentes e funcionários acerca do coronavírus COVID-19, assim como as respetivas
medidas preventivas. Irão ainda proporcionar pelo menos mais 1 sessão de esclarecimento,
para públicos específicos.
2.9 Estabelecimento de normas para funcionários e estudantes com suspeita ou confirmação de
infeção por coronavírus COVID-19, relativamente à sua permanência na instituição e ao seu
regresso.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

19 de 58

Os funcionários, docentes e estudantes devem ser incentivados a permanecer em casa,
durante 14 dias, no caso de apresentarem sintomas característicos de infeção por COVID19.
Para os funcionários, a lei prevê que seja apresentado documento comprovativo da
confirmação do diagnóstico, justificativo da falta. As ausências dos estudantes, por doença,
estão acauteladas legalmente.
2.10 Divulgação das recomendações para viajantes (de acordo com orientações do Ministério da
Saúde/Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde) antes e durante a infeção com
o coronavírus COVID-19.

Foram divulgadas as recomendações da Direção Geral de Saúde para viajantes através de email e da página Web da Universidade da Beira Interior.
2.11 Divulgação de medidas de controlo de infeção à população universitária

Serão divulgadas através de nota informativa enviada por e-mail e da página Web da
Universidade da Beira Interior.
3. INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO
3.1 Divulgação do plano de contingência da Universidade da Beira Interior por toda a população
da instituição.

O plano de contingência da Universidade da Beira Interior será divulgado a partir da página
Web e através do Gabinete de Comunicação e Imagem.
3.2 Estabelecimento de responsáveis e canais de comunicação com as Autoridades de Saúde e
proteção civil locais e nacionais, como parte do processo de preparação e resposta à epidemia de
infeção por COVID-19.

A pessoa responsável pela comunicação interna da Universidade da Beira Interior é a Dra.
Graça Castelo Branco, com a colaboração do Dr. Rodolfo Pinto da Silva.
3.3 Desenvolvimento de um plano de comunicação para os docentes, funcionários, estudantes e
visitantes.

O plano de comunicação pode ser consultado no anexo 1.
3.4 Divulgação de informação de fontes nacionais e internacionais credíveis e criação de fontes
próprias para formação sobre práticas de rotina de controlo de infeção (higiene das mãos e
etiqueta respiratória), fundamentos acerca da infeção por COVID-19 (sinais e sintomas, formas de
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transmissão, tratamento, vacinação), medidas de proteção pessoal, familiar e comunitária e
prestação de cuidados de saúde aos doentes (de acordo com plano de contingência nacional).

Toda a informação está a ser divulgada através de afixação de cartazes, distribuição de
panfletos, reprodução de vídeos nos monitores da Universidade, páginas Web, E-mail.
Sempre que se justifique poderá ser criado e desenvolvido novo material de informação.
3.5 Planeamento atempado da comunicação evitando o potencial medo e ansiedade nos
funcionários, docentes, estudantes e visitantes.

Em fase epidémica/pandémica os comunicados a emitir deverão ser sujeitos à aprovação do
coordenador do plano de contingência da Universidade da Beira Interior e analisado o
plano de comunicação.
4. ENSINO
4.1 Atualização da informação sobre as possibilidades de utilização de ensino à distância na
Universidade da Beira Interior.

A atualização desta informação será da responsabilidade de cada faculdade / departamento
da Universidade da Beira Interior.
4.2 Desenvolvimento e disseminação de procedimentos pedagógicos alternativos para assegurar a
continuidade do processo de ensino / aprendizagem (ex: ensino à distancia com recurso à rede
informática, redes de telefone, sessões de ensino via correio, rádio e/ou televisão), na eventualidade
do encerramento das Faculdades ou Universidade.

Serão desenvolvidas, numa fase posterior, caso seja necessário recorrer ao ensino à
distância, ações e orientações específicas para motivar a continuidade de atividades
pedagógicas em caso de encerramento prolongado das faculdades ou da Universidade da
Beira Interior.
4.3 Desenvolvimento de um plano de recuperação de atividades pedagógicas.

Cada Faculdade deverá planear medidas de resposta em caso de afetação do normal
funcionamento do ano letivo, nomeadamente, alterações de programas curriculares ou
alterações de períodos de exames. Estas medidas deverão ter em consideração diferentes
cenários possíveis, considerando diferentes períodos de encerramento.
5. INVESTIGAÇÃO
5.1 Atualização da informação sobre os centros de investigação nomeadamente dos contactos
institucionais e pessoais, a utilizar em caso de emergência.
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A atualização desta informação será da responsabilidade da Vice-Reitoria para a
Investigação e Projetos.
5.2 Atualização do levantamento dos serviços e/ou equipamentos críticos nos centros de
investigação, para garantir a biossegurança dos mesmos.

A atualização desta informação será da responsabilidade de cada faculdade / departamento
da Universidade da Beira Interior.
5.3 Planeamento da manutenção de laboratórios de investigação, em particular os que albergam
animais, em caso de encerramento das instituições.

O planeamento da manutenção será da responsabilidade de cada faculdade / departamento
da Universidade da Beira Interior, tendo em conta a especificidade de cada laboratório.
6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
6.1 Levantamento da capacidade em termos de instalações, equipamentos e materiais

- Verificar as condições de materiais a usar em situações de emergência
- Verificar as condições de higiene e segurança das instalações
- Verificar as condições de ventilação
- Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas sempre que
possível
- Assegurar sempre a existência de sabonete líquido, toalhas de papel e secadores de mãos,
nos espaços comuns e instalações sanitárias
- Promover condições de higiene e limpeza dentro das instalações: limpeza frequente das
superfícies de trabalho e outros objetos que entrem em contacto com as mãos (por exemplo:
torneiras, botão de autoclismo e de secadores de mãos, puxadores, balcões e corrimões),
assim como teclados, ratos, telefones localizados em salas de uso comum.
6.2 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social para o eventual
encerramento das Cantinas, Residências e outros serviços ou instalações da Universidade da Beira
Interior.

A decisão de encerrar os serviços deverá ser por decisão reitoral, ouvidos os Serviços da
Ação Social e as Autoridades de Saúde.
6.3 Desenvolvimento de orientações para o eventual cancelamento de eventos públicos e/ou
desportivos da responsabilidade da Universidade da Beira Interior.
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Será equacionado o cancelamento de eventos, em caso de epidemia declarada, por decisão
reitoral, ouvidos os responsáveis das Faculdades e após avaliação do risco associado ao
evento, por técnicos de saúde pública.
6.4 Desenvolvimento de orientações juntamente com os Serviços de Ação Social para uma eventual
utilização de residências de alunos doentes.

Em articulação com os Serviços de Ação Social, poderão vir a ser designadas residências
universitárias para servirem de apoio aos casos de alunos doentes que por alguma razão
estejam impedidos de regressar às suas casas.
Serão designados funcionários que darão apoio a estes estudantes e que receberão formação
em matéria de proteção individual contra a infeção por COVID-19.
7. SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
7.1 Orientações para o encerramento dos serviços da Universidade da Beira Interior.

A definição do encerramento deverá ser por decisão reitoral, ouvidas as Autoridades de
Saúde.
7.2 Planeamento da manutenção dos serviços essenciais da Universidade da Beira Interior
incluindo os vencimentos dos funcionários, a continuidade da comunicação com os funcionários,
estudantes e docentes, os serviços de manutenção dos diversos serviços da Universidade da Beira
Interior.
Definição de normas e responsáveis das atividades específicas em caso de encerramento de serviços.

Foram identificados e definidos os serviços essenciais e prioritários na Universidade:
- Governo da Universidade.
- Serviços Técnicos (serão identificados serviços de manutenção e limpeza
essenciais).
- Centro de informática (serão identificados serviços mínimos essenciais).
- Serviços de Ação Social (serão identificados serviços mínimos essenciais).
- Serviços de Contabilidade e Tesouraria, onde se inclui o pagamento dos salários e
outros tipos de pagamentos prioritários.
- Serviço de Pessoal, nomeadamente para a receção e distribuição de correio.
- Laboratórios com equipamentos críticos e/ou que albergam animais, que serão
identificados em cada Faculdade.
- Gabinete de Relações Públicas, para permitir a continuidade da comunicação
interna e com o exterior.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

23 de 58

Serão definidos recursos humanos mínimos e cadeia de responsabilidades para cada uma
das áreas prioritárias identificadas em caso de encerramento da Instituição. Serão mantidas
atualizadas listas de contactos dos responsáveis e seus substitutos.
8. SEGURANÇA
8.1 Planeamento das medidas necessárias para garantir a segurança das instituições da
Universidade da Beira Interior.

- Deverá ser realizada uma atualização da situação em matéria de segurança na
Universidade da Beira Interior.
- Os meios de segurança/vigilância deverão ser reforçados em caso de encerramento de
Faculdades ou Universidade.
- Deverão ser equacionados cenários, em matéria de segurança, ponderados em função da
ocupação dos Edifícios.
8.2 Aferição junto das empresas de segurança e de limpeza dos respetivos planos de contingência,
de modo a assegurar as necessidades fundamentais de funcionamento.

Foi solicitado às empresas de segurança/vigilância e limpeza da Universidade da Beira
Interior os respetivos planos de contingência e as medidas a adotar com os vigilantes em
termos de prevenção e vigilância da saúde, bem como de limpeza em situações específicas.
8.3 Articulação com as Autoridades de Segurança locais.

Foi executada uma listagem de contactos das Autoridades de Segurança locais.
Deverão ser planeadas ações / medidas de segurança com as Autoridades de Segurança
Locais.
9. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
9.1 Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior

Os Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior desenvolveram um Plano de
Contingência próprio (Anexo 4).
10. QUESTÕES LEGAIS E ÉTICAS
10.1 Verificação, discussão, revisão e implementação das bases legais e éticas para as medidas que
venham a ser tomadas, nomeadamente, encerramento das Faculdades/Universidades, eventuais
cancelamentos de eventos públicos, isolamento ou quarentena de pessoas infetadas ou sob suspeita
ou provenientes de áreas de risco.
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Verificar, discutir, rever e implementar as bases legais e éticas para as medidas que venham
a ser tomadas no âmbito do plano.
As decisões, no entanto, são da responsabilidade do Reitor da Universidade da Beira
Interior, em articulação com os Presidentes de Faculdades e Autoridades de Saúde.
Em caso de agravamento da situação, poderão ser consideradas limitações de mobilidade a
bolseiros e investigadores com base no risco para a Saúde Pública. Em relação a períodos de
férias, tal não se pode aplicar, no entanto, poderá existir um aconselhamento à não
deslocação.
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PARTE II – ASPETOS PRÁTICOS
2.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A ADOTAR PARA CADA FASE
Consideram-se 3 fases de ação, assim discriminadas:
1) FASE I – Medidas Preventivas
2) FASE II – Notificação de alguns casos de COVID-19
3) FASE III – População com COVID-19

2.2 FASE I – MEDIDAS PREVENTIVAS
A Fase I relaciona-se essencialmente com a identificação de medidas de caráter preventivo,
no sentido de minimizar o impacto da infeção com o COVID-19, designadamente:
i) O GRP divulgará notas informativas gerais com base em fontes oficiais, acerca das
medidas de prevenção e proteção a adotar, sintomatologia associada à doença e
procedimentos a adotar.
ii) O GRP divulgará notas informativas acerca das medidas preventivas a adotar, adaptadas
ao contexto UBI.
iii) O GRP elaborará e implementará procedimentos para a comunicação interna em caso
de confirmação da infeção por COVID-19.
iv) Implementação de procedimentos para o pessoal de segurança, limpeza e manutenção,
em colaboração com as empresas prestadoras de serviços, com vista à adoção de
práticas corretas, nomeadamente no que respeita aos equipamentos e/ou materiais que
possam estar mais implicados na propagação do COVID-19.
v) Identificação por parte dos responsáveis dos órgãos, da respetiva cadeia de substituição.
vi) Informação aos responsáveis dos órgãos sobre os procedimentos a implementar no caso
da identificação de um caso suspeito de infeção de um colaborador ou aluno por
COVID-19.
vii) Supervisão, por parte dos Serviços Técnicos, do cumprimento das ações de higienização
dos locais de permanência de público durante as horas de expediente e dos locais
potencialmente infetados.
viii)

Aquisição de equipamentos de proteção individual e material de desinfeção para as

mãos.
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ix) Instalação, pelos Serviços Técnicos, de equipamento para desinfeção das mãos nas
Unidades de grande afluência de pessoas, nomeadamente corredores, salas de aula,
bibliotecas, salas de estudo e locais de atendimento ao público.
x) O Vice-Reitor para o Ensino e Internacionalização, em articulação com os Presidentes
das Faculdades e o responsável para a área de Informática, avaliará da necessidade de
alteração da configuração das aulas de disciplinas que impliquem grandes aglomerados
de alunos e a necessidade de assegurar o ensino à distância.
xi) Os Responsáveis das Unidades proporão ao Reitor as medidas necessárias à
implementação do teletrabalho, quando tal se justificar, mediante a apresentação de um
plano detalhado de atividades a desenvolver.
xii) As empresas prestadoras de serviços e bens necessários à manutenção das atividades
consideradas essenciais deverão ser contactadas por forma a garantir que não haja
rutura de stocks. Será também necessário definir modos de atuação, caso o colaborador
seja funcionário de uma das empresas fornecedoras de serviços, nomeadamente a forma
de notificação da ocorrência e substituição do funcionário.

2.3 MONITORIZAÇÃO DE CONTACTOS PRÓXIMOS –
COLABORADOR/ESTUDANTE ASSINTOMÁTICO
i)

Dependendo do tipo de exposição, deverão ser seguidos os seguintes passos:

ii)

Baixo risco de exposição:
•

O colaborador/estudante assintomático deverá proceder à auto monitorização diária
dos sintomas de COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar;

iii)

Alto risco de exposição:
•

O colaborador/estudante assintomático deverá ser monitorizado pela delegação de
saúde local durante 14 dias desde a última exposição;

•

Deverá proceder à auto monitorização diária dos sintomas de COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em respirar;

•

Restringir o contacto social ao indispensável;

•

Evitar viajar;

•

Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a última
exposição;
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iv)

Em qualquer um dos casos, se o colaborador/estudante não tiver sintomas, a

situação é encerrada;
v)

No caso de existirem sintomas, deverão seguir-se as instruções delineadas no ponto

7.3 (Fase II).

2.4 FASE II – NOTIFICAÇÃO DE ALGUNS CASOS DE COVID-19
i)

Uma vez identificado o colaborador/aluno com algum dos sintomas a seguir indicados:
Febre
Tosse
Falta de ar (dificuldade respiratória)
Cansaço

ii)

Um elemento da respetiva unidade, devidamente equipado (com máscara, luvas e

bata descartável impermeável), deverá:
• Fornecer de imediato o equipamento de proteção individual (máscara) ao doente, que
o colocará.
• Ligar para a linha de saúde 24 (808 24 24 24).
• Ligar para o Contact Center da UBI ((964 695 657)
• Identificar-se, identificar a Unidade, fornecer o nome do doente
• Acompanhar o doente à Sala de Isolamento.
• O responsável pela área deverá notificar os Serviços Técnicos que deverão promover
as medidas para a completa limpeza e desinfeção do posto de trabalho e possíveis
locais de contacto.
iii)

Localização das salas de isolamento

A UBI dispõe de Salas de Isolamento (SI), distribuídas pelos vários edifícios e Polos,
nomeadamente:
Polo I:
Faculdade de Ciências e Serviços de Informática: Gabinete 17 (PISO 0)
Faculdade de Artes e Letras + Biblioteca: Gabinete 1 (PISO 1 Biblioteca)
Faculdade de Engenharia: Gabinete 183 (PISO 1)
CFIUTE: Sala 7 (Piso -2)
Serviços Técnicos: Sala de Reuniões

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

28 de 58

Polo II
Residência I – Quarto 107
Serviços Centrais: Sala de reuniões da Administração
Reitoria: Sala de reuniões 1º Piso
Polo III
Faculdade de Ciências da Saúde: Sala E-1 013
UBIMEDICAL: Sala 1.20
Polo IV
Gabinete 1.19 (1ºpiso) da FCSH
Sede AAUBI
Sala do Conselho Fiscal e MAGE
As salas foram escolhidas por reunirem as condições ideais, a saber:
•

Proximidade de instalações sanitárias (para uso exclusivo do doente).

•

Condições de vigilância do doente.

•

Ventilação natural.

•

Equipamento de repouso.

iv) Uma vez chegado à Sala de Isolamento, o procedimento a adotar é o seguinte:
• Entregar o Kit individual.
v)

O doente deverá seguir as instruções que estão disponíveis:
• Verificar a Temperatura e tomar os comprimidos de PARACETAMOL 500mg, caso se
confirme a febre.
• Contactar a Linha Saúde24 (808 24 24 24).
• Deverá fazer novo contacto para o contact-center da UBI (964 695 657) quando sair
da sala, de forma a que possam ser desencadeados os procedimentos de limpeza.
• Desde o momento em que entra na SI o doente deverá apenas sair da sala para seguir
as instruções da Linha Saúde (deslocar-se para casa ou entidade de saúde, evitando
circular nas instalações para além do percurso necessário).

vi) No caso de serem detetados alguns destes sintomas em casa, ou no caso de ter de ficar
como cuidador de algum familiar, deverá:
• Contactar a Linha Saúde24 (808 24 24 24), e seguir as indicações.
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• Informar a UBI através do Gabinete de Relações Públicas (grp@ubi.pt ou 275329158/
275242014)

2.5 FASE III – POPULAÇÃO COM COVID-19
i) Não obstante a aplicação das normas entretanto propostas pela Direção-Geral da Saúde,
considera-se que, a partir do momento em que ocorram casos notificados com COVID19, será necessário equacionar as seguintes medidas:
• O Coordenador do Plano dará indicação para aqueles que se encontrem a
desempenhar funções com maior risco de contágio passem a utilizar máscaras. Estas
serão distribuídas pela UBI.
• Salvo novas indicações da DGS, entende-se que aqueles que efetuam o atendimento
ao público são os que incorrem em maior risco de contágio.
• O GRP divulgará informação para que sejam aplicadas as medidas de desinfeção das
mãos à entrada dos edifícios.
• O Coordenador do Plano poderá dar indicações no sentido de, nos postos de trabalho
do sector técnico-administrativo em que isso seja possível, as funções e tarefas
associadas sejam executadas através de teletrabalho.
ii) O Coordenador do Plano poderá dar indicações para que se adotem medidas restritivas
no sentido de evitar a formação de grandes ajuntamentos no interior das instalações,
nomeadamente no que respeita a atividades científico-culturais, festas da Associação de
Estudantes, entre outros eventos.
iii) O Coordenador do Plano, dependendo da evolução da situação, poderá dar indicação
para a suspensão de todas as atividades não essenciais ao funcionamento da UBI, como
forma de diminuir os riscos de contágio.
iv) No limite, o Reitor da UBI poderá dar indicação para o encerramento das instalações
por um período a determinar, em articulação com a tutela.

2.6 INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
2.6.1 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
i) Indicações Gerais:
Os piquetes de limpeza deverão realizar duas vezes por dia, durante o horário de
expediente, as seguintes tarefas:
• Limpeza dos puxadores de portas e janelas, balcões, zonas de espera das Unidades
com atendimento ao público.
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• Limpeza dos balcões das portarias/receções dos edifícios.
• Limpeza das mesas e computadores, (monitores, teclados, ratos) das salas de estudo e
Biblioteca.
• Abertura das janelas das instalações sanitárias para promover a ventilação natural.
• Limpeza dos corrimãos das escadas.
• Limpeza do teclado das caixas de Multibanco.
• Limpeza dos botões de chamada e botões interiores dos elevadores.
ii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
• A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente na remoção do lixo.
• A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do espaço
como no exterior.
• Os panos de limpeza deverão ser lavados com frequência.
• As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em
vigor para estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais.
Nota: Estarão disponíveis folhas de registos nos locais de passagem que deverão ser assinadas
pelas funcionárias que executam estas tarefas, com a indicação de data e hora.

2.6.2 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DO DOENTE
i) Sempre que seja dada a indicação para que se proceda à higienização de um espaço,
devido à presença de presumível infetado com COVID-19, o piquete de limpeza deverá
deslocar-se ao local e realizar as seguintes tarefas:
• Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta (sempre que possível) para
promover a ventilação natural.
• Proceder à limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e puxadores das portas e
janelas, as mesas, os computadores (monitores, teclados, ratos), caso existam, etc.
• Trocar o saco do caixote do lixo.
• Proceder à lavagem do chão.
ii) Sempre que o alerta de possível infeção for dado fora do período de expediente, o
vigilante de serviço deverá registar em ficha própria a ocorrência e proceder à afixação
de aviso na porta do local de trabalho:
‘POR FAVOR NÃO ENTRE, AGUARDE PIQUETE DE LIMPEZA’

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

31 de 58

iii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
•

A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável
impermeável (cedidas pela UBI).

•

O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento.

•

Para esta limpeza será utilizado o líquido desinfetante.

2.6.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DE ISOLAMENTO
i) Depois do doente abandonar a Sala de Isolamento, a limpeza deverá ser feita do
seguinte modo:
•

Proceder à abertura das janelas no local, fechando a porta para promover a ventilação
natural.

•

Proceder à limpeza de todo o mobiliário existente, nomeadamente cadeira, telefone e
restantes superfícies.

•

Substituir o saco do caixote do lixo.

•

Proceder à lavagem do chão.

ii) Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:
•

A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável
impermeável (cedidas pela UBI).

•

O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento e deverá ser
utilizado apenas uma vez.
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ANEXOS
Anexo 1 – Plano de Comunicação

Plano de Comunicação da Universidade da Beira Interior
1. OBJETIVOS GERAIS
- Divulgar o Plano de Contingência da Universidade da Beira Interior;
- Elaborar um plano de comunicação adequado, a fim de sensibilizar, divulgar, informar e
envolver toda a comunidade académica.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Definir as estruturas e vias de comunicação interna e externa, mantendo toda a
informação atualizada da situação nacional e internacional;
- Criar e atualizar informação relativamente ao vírus COVID-19 na página da Universidade
da Beira Interior, proveniente das entidades responsáveis;
- Garantir a divulgação atempada a toda a comunidade universitária;
- Divulgar o Plano de Contingência junto dos alunos e dos profissionais da Instituição;
- Divulgar o Plano de Contingência junto dos parceiros e restante comunidade;
- Manter lista atualizada de contactos para comunicação com os alunos e profissionais da
Instituição através de e-mail;
- Manter lista atualizada dos contactos dos colaboradores absolutamente necessários
perante casos de quarentena ou emergência, de forma a poder comunicá-la aos órgãos de
intervenção competentes, para efeitos de requisição civil, e colocar os próprios funcionários
em prontidão, quando necessário;
- Prever e estabelecer formas de comunicação eficientes entre a equipa de execução do
plano e as autoridades responsáveis pelo plano de contingência nacional, nomeadamente
com a Direção Geral de Saúde, Delegação de Saúde do respetivo Agrupamento de Centros
de Saúde e Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB);
- Fornecer informação sobre a evolução da situação na Instituição e esclarecer eventuais
dúvidas;
- Estabelecer formas de comunicação com os demais parceiros pertinentes.
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2. PÚBLICOS-ALVO
Internos:
- Alunos;
- Investigadores/docentes;
- Funcionários;
- Agentes de empresas de segurança e limpeza.
Externos:
- Organismos de saúde (DGS, hospitais e centros de saúde) e autoridades locais e regionais;
- Visitantes;
- Famílias dos alunos
- Comunidade em geral;
- Media;
- Fornecedores.
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3. FORMAS DE COMUNICAÇÃO
Comunicação interna:
A existência de um plano de comunicação interna é uma forma eficaz para combater
rumores, estimular o envolvimento dos seus membros no combate à evolução da infeção e
instaurar um clima de confiança.
No presente caso, a informação relativa ao COVID-19, criada pela Direção Geral de Saúde e
pela própria Instituição, pode ser veiculada internamente através das novas tecnologias de
informação (Internet e correio eletrónico) e por outros modelos de comunicação em
formato papel (circulares, cartazes, desdobráveis e avisos).
Comunicação externa:
O Grupo responsável pela comunicação deverá estabelecer contacto com as entidades
adequadas, designadamente o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, o
CDOS, e a Câmara Municipal da Covilhã, com as quais deverá colaborar, mantendo a
informação relativa à Universidade em permanente atualização, por forma a divulgar o
conteúdo e elementos do plano de contingência da UBI e enquadrá-lo nos planos municipal
e distrital de proteção civil (se aplicável) e, bem assim, estabelecer os protocolos de
comunicação em caso de quarentena ou emergência.
Paralelamente, a restante comunicação externa será feita através dos instrumentos de
divulgação da UBI (página da Internet, correio eletrónico, etc.), oferecendo ao(s) público(s)
um conjunto de informações que contribuem para construção de uma imagem positiva da
instituição. O trabalho de comunicação externa está entre as ferramentas mais indicadas
para estreitar as relações entre a instituição e a comunidade em que se insere.
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4. AÇÕES
Estabelecimento de protocolos de comunicação operacional – Elaboração de
protocolos de comunicação interna e externa, para execução do plano de contingência em
caso de quarentena e emergência, sob a coordenação da Vice-Reitor, Prof. Mário Raposo.
Atualização de contactos – Manutenção da lista de contactos institucionais atualizada
para comunicação com alunos, docentes, investigadores e funcionários por correio
eletrónico.
Brochura relativa ao Plano de Contingência da UBI – Disponibilização do ficheiro
da brochura on-line, no site da Universidade, de forma a poder ser descarregado pelos
interessados.
Destaques em websites da instituição, intranet e newsletters – Utilização dos
websites e intranet da instituição para difundir a informação e promover a sensibilização.
Comunicações de “Follow up” – No seguimento de reuniões e sessões de
apresentação/(re)formação poderá ser enviada uma comunicação via e-mail ou através de
memorandos/circulares elaborados pelo Coordenador do Plano de Contingência na UBI,
Prof. Doutor Mário Raposo, para tentar aferir os resultados das sessões e reforçar a
mensagem. Devem ser utilizadas também para fazer o acompanhamento das comunidades.
Estacionário – Colocação de cartazes e folhetos nos placards e displays existentes nos
átrios e espaços comuns da instituição, bem como nas instalações sanitárias.
Sessões de Informação e Sensibilização – Estas sessões são fundamentais para
concretizar o processo de adesão dos diversos públicos. Nestes encontros, deverá ser
promovida a divulgação dos planos de contingência aos alunos, docentes e funcionários, de
uma forma dinâmica e eficaz, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Saúde.
Contacto com serviços de saúde e emergência – Atualização permanente dos
contactos com os serviços de saúde e emergência, a fim de proceder à atualização da
informação e respetivo enquadramento no plano evolutivo da pandemia.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

37 de 58

Clipping – Constituição de um arquivo das notícias que vão sendo publicadas nos media
relativas à evolução da pandemia e às medidas que foram sendo tomadas pela Instituição no
decurso da mesma. O arquivo poderá ser disponibilizado na página web da Universidade.

5. CONTEÚDOS
5.1. Informação disponibilizada no Site da Universidade da Beira Interior
(página disponível em https://www.ubi.pt/Pagina/coronavirus).
Recomendações Covid-19

INFORMAÇÃO DGS 005/2020 (27/02/2020) - ver documento
Às crianças, jovens e adultos que regressem de uma área com transmissão
comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul,
Singapura, Japão ou Irão, a Direção-Geral da Saúde informa que à data, seguindo
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem restrições à sua
estadia no nosso país.
No entanto, aconselha-se, nos próximos 14 dias:
•
•
•
•
•
•

Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;
Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas
(febre, tosse ou dificuldade respiratória);
Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes),
não se deslocar de imediato aos serviços de saúde;
Telefonar para o SNS24 (808 24 24 24);
Seguir as orientações do SNS24.

Recomenda-se também:
•
•
•
•
•
•

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições,
após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
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•
•
•

Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
Evitar permanecer em locais fechados e muitos frequentados nos 14 dias após o
regresso;
Evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 dias após o regresso.

A evolução da situação pode ser acompanhada em https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
Estas medidas enquadram-se na Emergência de Saúde Pública Internacional declarada pela
OMS, na sequência da epidemia por um novo coronavírus. Os Países aumentaram a sua
vigilância para diagnosticar rapidamente possíveis novos casos de COVID-19.
__________________________________
DGS INFORMATION 005/2020 (27/02/2020)
To children, young people and adults returning from an area with active community
transmission of the new coronavirus, such as Northern Italy, China, South Korea,
Singapore, Japan or Iran, the Directorate-General for Health reports that on this date,
following guidelines World Health Organization (WHO), there are no restrictions on your
stay in our country.
However, in the next 14 days, it is advised to:
•
•
•
•
•
•

Be aware of the appearance of fever, cough or difficulty breathing;
Measure body temperature twice a day and record the values;
Check if any of the people with whom you live closely develop symptoms (fever,
cough or difficulty breathing);
If any of the referred symptoms appear (in the person or in his / her family), do not
go immediately to the health services;
Call the SNS24 (800 24 24 24);
Follow the guidelines of the SNS24.

It is also recommended:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wash your hands frequently, with soap and water, rubbing them well for at least 20
seconds;
Reinforce hand washing before and after preparing food or meals, after using the
bathroom and whenever your hands are dirty;
Alternatively, use an alcohol-based solution for hand hygiene;
Use tissue paper (single use) to blow;
Throw used tissues in a waste bin and wash your hands immediately;
Cough or sneeze into your arm with your elbow flexed, not your hands;
Avoid touching the eyes, nose and mouth with hands that are dirty or contaminated
with respiratory secretions;
Avoid staying in closed and crowded places for 14 days after returning;
Avoid physical contact with other people for 14 days after returning.
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The evolution of the situation can be followed at https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
These measures are part of the International Public Health Emergency declared by the
WHO, following the epidemic by a new coronavirus. Countries have increased their
vigilance in order to quickly diagnose possible new cases of COVID-19.
Thank you for helping us to help you!

5.2. Notas informativas
(Envio através de correio eletrónico)

Data: 5 de março de 2020
Nota Informativa COVID-19 #1 - Cuidados a ter face ao COVID-19《 ━━━
Apesar de não se ter verificado até agora qualquer caso de infeção com o
coronavírus no seio da comunidade
é importante manter os cuidados recomendados pelas entidades de saúde.
A Universidade da Beira Interior (UBI) alerta a comunidade académica para ter a máxima
atenção para com os procedimentos recomendados pelas entidades de saúde para prevenir
a infeção do vírus COVID-19.
Até ao momento não se verificou qualquer caso entre alunos, docentes, investigadores e
funcionários, justificando-se a intensificação dos cuidados, para que esta situação se
mantenha.
Em paralelo, a UBI está a desenvolver todas as ações aconselhadas pela Direção Geral de
Saúde, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus, nomeadamente um plano de
contingência com todos os procedimentos a seguir, o cancelamento de atividades passíveis
de risco e a divulgação de informação impressa, correio eletrónico e online (Recomendações
Covid-19 https://www.ubi.pt/Pagina/coronavirus).
Está ainda a acompanhar todas as situações externas à UBI, passíveis de ter reflexo entre a
sua comunidade.
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Recomendações:
- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos
20 segundos;
- Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, após
o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
- Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
- Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
- Evitar permanecer em locais fechados e muito frequentados nos 14 dias após o regresso de
locais considerados de risco de transmissão;
- Evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 dias após o regresso.
A Universidade da Beira Interior apela à colaboração de toda a sua comunidade no sentido
de se atuar com prudência e responsabilidade perante a situação do COVID-19, evitando
alarmismos desnecessários. Simultaneamente recomenda-se que sejam cumpridas as
instruções emanadas da DGS e MS, nomeadamente a Informação n.º5/2020, de 27 de
fevereiro, com instruções em relação aos procedimentos a ser seguidos pelos “Cidadãos
regressados de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus”:
Às pessoas que regressem de uma área com transmissão comunitária ativa do novo
coronavírus, a Direção-Geral da Saúde informa que, à data, seguindo orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem restrições à sua estadia no nosso país.
No entanto, aconselha-se, nos 14 dias após a viagem:
- Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;
- Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
- Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto desenvolveu sintomas (febre,
tosse ou dificuldade respiratória);
- Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se
deslocar de imediato aos serviços de saúde;
- Telefonar para o SNS24 (808 24 24 24);
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- Seguir as orientações do SNS24.
Quaisquer novas instruções aplicáveis à Administração Pública, em geral, ou às Instituições
de Ensino Superior Público e à Universidade da Beira Interior, em particular, serão
imediatamente comunicadas à comunidade académica, nomeadamente os mecanismos de
justificação de ausência ao serviço ou às atividades escolares, caso tal situação se coloque.
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5.3 Materiais impressos a divulgar pelas instalações da UBI
(Cartazes informativos disponibilizados pela direção Geral de
virus/materiais-de-divulgacao.aspx | consulta a 6 de março de 2020)
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5.4 Vídeos informativos a divulgar pelos suportes online próprios da UBI
(Vídeos informativos disponibilizados pela direção Geral de Saúde: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiaisde-divulgacao.aspx | consulta a 6 de março de 2020)

(Acesso: https://youtu.be/3MkRE2rG4Ok)

(Acesso: https://youtu.be/MJmWJyWywIU)
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(Acesso: https://youtu.be/eLfKq5NvVFM)

Links Úteis
- Serviço online do SNS: Linha SNS24
- Área do Cidadão do Portal SNS: SNS
- Atualiação permanente das últimas informações oficiais: Direção-Geral da Saúde
- Relatórios de acompanhamento ao Covid-19: Organização Mundial da Saúde –
- Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças: ECDC
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Anexo 2 – Fluxogramas
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Anexo 3 – Plano de Contingência dos Serviços de Ação Social da
Universidade da Beira Interior

PLANO DE CONTINGÊNCIA
DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR (SASUBI)
1. Alimentação
1.1. Medidas a adotar para estudantes e trabalhadores que utilizam as
unidades alimentares (cantinas) dos SASUBI
Os SASUBI designarão um grupo de trabalhadores responsáveis e desenvolverão as
respetivas orientações para assegurar os serviços de alimentação aos estudantes e
trabalhadores que deles dependam.
Caso tenha que ser encerrada qualquer Unidade Alimentar dos SASUBI, os estudantes e os
trabalhadores que não estejam infetados, deverão recorrer a outras Unidades Alimentares
dos SASUBI. Os SASUBI informarão através dos canais comuns quais as Unidades
Alimentares encerradas e quais as alternativas mais próximas.
1.2. Orientações identificativas das causas tendentes ao encerramento das
Unidades Alimentares
No caso da hipótese remota de encerramento de todas as unidades alimentares, os SASUBI
contactarão empresas de catering no sentido de fornecer refeições aos estudantes.
1.3. Medidas de Prevenção nas Unidades Alimentares
Deverão ser sempre cumpridos os planos de HACCP já existentes de forma rigorosa.
Os talheres devem ser apresentados sempre empacotados, por trabalhadores equipados de
acordo com as regras definidas pelo HACCP e passarão a complementar esse equipamento
de forma a que utilizem luvas, bata descartável e touca. Os restantes trabalhadores devem
estar também devidamente equipados, nomeadamente com luvas, bata descartável e touca.
A máscara só deve ser usada caso existam indicações nesse sentido, em virtude do contexto
de gravidade identificada.
Serão afixados cartazes no início de cada linha com as principais recomendações da DGS.
As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente, será
colocado 1 doseador de SABA no início de cada linha.
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1.5. Definição de procedimentos caso surjam casos suspeitos nas Unidades
Alimentares
1.5.1 Caso suspeito num trabalhador ou num estudante
O trabalhador ou estudante com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica,
ou que identifique um trabalhador ou estudante com critérios compatíveis com a definição
de caso suspeito, informa a chefia direta, no caso de um trabalhador, ou uma portaria ou
receção, no caso de um estudante (preferencialmente por via telefónica).
O t doente suspeito é encaminhado para a área de “isolamento” pelo trabalhador designado
para prestar assistência.
O trabalhador que presta a assistência deve:
a) Entregar uma máscara ao doente suspeito, caso ainda não a tenha;
b) Garantir que o doente suspeito tem a máscara ajustada ao nariz e boca;
c) Assegurar uma distância de segurança mínima de 1 metro;
d) Acompanhar o doente suspeito à área de “isolamento” mais próxima;
e) Solicitar, à chegada na área de isolamento, que o doente suspeito meça a
temperatura com o termómetro aí disponível;
f) Contactar diretamente o SNS 24 (808 24 24 24);
g) Cumprir com as precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das
mãos após contacto com o doente suspeito.
1.5.2 Caso suspeito validado (trabalhadores e estudantes)
O doente deverá permanecer na área de “isolamento”, mantendo a máscara até à chegada
da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de forma a restringir, ao
mínimo indispensável, o contacto com outras pessoas.
O acesso à área de “isolamento” é limitado aos trabalhadores designados para prestar
assistência ou para proceder à desinfeção.
Os SASUBI colaboram com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente e na definição de outras medidas de prevenção, se for caso disso,
informando ainda o médico responsável pelos serviços de saúde na UBI e nos SASUBI do
caso suspeito validado (seja trabalhador ou estudante).
Os SASUBI informam a UBI sobre a existência de caso suspeito validado, a aguardar
resultados de testes laboratoriais, para que seja ativado o procedimento de comunicação
estabelecido no Plano de Contingência.
A equipa de limpeza do local procede à limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de
“isolamento”, do posto de trabalho e/ou quarto do estudante, se for o caso, reforçando a
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desinfeção nas superfícies mais utilizadas pelo doente, com maior probabilidade de estarem
contaminadas, incluindo maçanetas, interruptores, botões de elevadores, corrimões,
equipamento informático ou outros materiais.
A equipa de limpeza, antes de iniciar os trabalhos, deverá colocar o seguinte equipamento:
luvas descartáveis, avental descartável, máscara descartável e óculos de proteção.
No final dos trabalhos, a equipa deverá desinfetar os óculos de proteção e utensílios de
trabalho (balde, esfregona, ou outros materiais), remover todo o equipamento descartável e
armazená-lo no saco plástico branco que, após ser fechado com braçadeira, deve ser
enviado para o Centro de Apoio Médico e Desportivo, de onde será recolhido para o
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
1.5.3 Procedimentos de limpeza
Os equipamentos de limpeza, são de uso único, devem ser eliminados ou descartados após a
sua utilização. Relativamente aos equipamentos não descartáveis (ex. baldes e cabos), estes
devem ser de uso exclusivo da área de “isolamento”, e devem ser limpos e desinfetados após
a sua utilização nas situações em que existe um Caso Confirmado.
Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de
recirculação de aerossóis.
A higienização e limpeza deve ser feita aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios,
assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas
de portas, botões de elevador, equipamento informático).
A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante e
utilização de lixívia (seguindo as instruções da ficha técnica), seguido de desinfetante.

2. Alojamento
2.1. Medidas para estudantes que se encontrem alojados em residência
universitária dos SASUBI
Os SASUBI designarão um grupo de trabalhadores responsáveis e desenvolverão as
respetivas orientações de forma a assegurar os serviços de residência aos estudantes que
dependam destes.
2.2. Orientações para definir causas que potenciem o encerramento (parcial)
das Residências
Definição do número mínimo de funcionários para assegurar o funcionamento de cada
residência, em consonância com a Autoridade de Saúde Local.
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Prevê-se a transferência temporária de funcionários entre as várias residências dos SASUBI,
de modo a conseguir manter em funcionamento o maior número de residências.
Caso não seja possível manter o adequado funcionamento, os SASUBI recorrerão ao serviço
externo de empresas de trabalho temporário.
No caso limite de todas as residências não poderem funcionar em pleno, as mesmas serão
encerradas a quaisquer visitantes, apenas se permitindo a entrada e saída de residentes e
trabalhadores.
2.3. Medidas Preventivas nas Residências
Os serviços que impliquem contacto com possíveis infeções (limpeza e lavandaria) devem
ser efetuados com o equipamento adequado, nomeadamente com luvas, bata ou avental
descartável e máscara.
Serão afixados cartazes em cada residência com as principais recomendações da DGS.
As casas de banho públicas serão abastecidas com sabão e, complementarmente, será
colocado 1 doseador de SABA nas duas receções das residências (Residências I e PAC).

2.4. Procedimentos caso surjam casos suspeitos nas Residências
Serão antecipadamente reservados locais com o fim de resguardo/isolamento para as
Residências dos SASUBI e, em casos suspeitos, aplicar-se-ão os procedimentos indicados no
ponto 1.5.
Aos estudantes suspeitos que partilhem quarto, será aplicada a medida de isolamento
social.
Em caso de validação da suspeita, o companheiro de quarto será enviado para o local de
“isolamento” e será ativado o procedimento de comunicação aos estudantes da residência.
Caso haja estudantes que necessitem de ficar em quarentena, e não tenham residência em
Portugal, manter-se-ão no seu próprio quarto, sendo assegurado pelos SASUBI o adequado
apoio alimentar.
No caso de não ser possível manter os estudantes nos seus próprios quartos e, ao mesmo
tempo, encontrar alojamento para os estudantes sãos, proceder-se-á de forma a juntar no
mesmo quarto dois estudantes doentes. Caso seja necessário, os SASUBI dispõem de um
espaço amplo com beliches junto ao Centro de Apoio Médico e Desportivo que poderá
permitir juntar diversos casos de quarentena.
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2.5. Novas entradas de estudantes
As entradas de novos estudantes residentes estarão sujeitas a um breve “Questionário de
Avaliação do Risco e Deteção Precoce” (em anexo) e, em caso de suspeita, serão adotadas as
medidas de acordo com o Plano de Contingência, pelo que estarão sujeitas a alterações ao
estipulado, nomeadamente a mudança periódica para outra residência dos SASUBI, de
modo a garantir a adequada gestão de COVID-19.

3. Consultas Médicas e Desporto
Serão promovidas ações de prevenção de modo a permitir a manutenção dos serviços de
Consultas Médicas e Desporto da UBI, através da colocação dos sistemas de prevenção já
atrás definidos, nomeadamente garantir o sabão nas casas de banho, assim como
informação e orientações da DGS.

4. Equipas Operativas e Áreas de Isolamento
Foram definidas equipas operativas para as várias unidades de alimentação, residências e
sede e foi dada (in)formação às mesmas por parte de um profissional de saúde.
4.1. Setor de Alimentação:
Cantina de Stº António
Rosa Maria Melchior Carrola
João José Popo Lobo Antunes Pereira
Cantina da Faculdade de Engenharia e Malufa
Gisela Maria de Amorim Seca
Maria João Costa Brito Morais
Cantina da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Joaquim Pereira Aurélio
Anabela Gabriel Rebelo
Cantina da Faculdade de Ciências da Saúde e Buffet
Luis Rodrigues Costa
Maria Helena Fernandes Cecílio
Bar das Ciências da Saúde
Américo Duarte Quaresma
Maria de Fátima Saraiva Gomes Carrilho
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Bares concessionados (Biblioteca, Santo António, Engenharias, Ciências
Sociais e Humanas, 6ª fase, principal da UBI)
Encaminhados para elemento responsável por prestar assistência do local mais
próximo ao bar definido no Plano de Contingência

4.2. Setor de Alojamento:
Residências I, II, III, IV, V e VI
Filomena Brás Pereira Dias
Dina do Carmo Filipe Braçais
Residência Pedro Alvares Cabral (PAC)
Maria de Lurdes Ângelo Ramos
Paulo Jorge Silva Veríssimo
4.3. Setor de Atividades Culturais e Desportivas:
Pavilhões Desportivos
Rosa Maria Morgado Domingues
José Manuel Esteves Fernandes
4.4. Centro de Apoio Médico e Desportivo:
Maria Filomena Soares Simões da Cunha
Maria Salete Meias Moura Nicolau
4.5. Áreas de Isolamento de Suspeitos
Local do caso suspeito
Sede dos SASUBI

Área de Isolamento
Local definido no Plano de Contingência
para a Reitoria

Centro de Apoio Médico e Desportivo

Quarto 107 da Residência I

Residências I, II, III, IV, V e VI

Quarto 107 da Residência I

Residência Pedro Alvares Cabral (PAC)

Quarto 1 da receção da Residência PAC

Cantina de Santo António

Quarto 107 da Residência I

Cantina da Faculdade de Engenharia (FE) e

Local definido no Plano de Contingência

PLANO DE CONTINGÊNCIA – INFEÇÃO COM O CORONAVÍRUS COVID-19

53 de 58

Malufa

para a FE

Cantina da Faculdade de Ciências Sociais e

Local definido no Plano de Contingência

Humanas (FCSH)

para a FCSH

Cantina da Faculdade de Ciências da Saúde

Local definido no Plano de Contingência

(FCS)

para a FCS

Pavilhões Desportivos

Quarto 107 da Residência I

As áreas estarão equipadas com cadeira (para descanso e conforto do doente suspeito,
enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM), contentor de
resíduos, solução antisséptica de base alcoólica ou sabão, toalhetes ou guardanapos de
papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis, termómetro, duas garrafas de água de
33cl e um pacote de bolachas ou outro bem alimentar. Estará, ainda, afixada informação
com o contacto telefónico do trabalhador designado para prestar assistência nessa área.

5. Observações
A todo o momento este plano poderá ser ajustado de forma a assegurar as orientações
emanadas pela DGS.
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ANEXO
Questionário de Avaliação do Risco e Deteção Precoce
Risk Assessment and Early Detection Questionnaire
Os Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior (SASUBI) pretendem
monitorizar o risco associado à doença pelo novo Coronavírus (COVID-19), na chegada de
novos residentes/utentes.
The Social Action Services of the University of Beira Interior (SASUBI) intend to monitor
the risk associated with the disease by the new Coronavirus (COVID-19), in the arrival of
new residentes/users.
Caso o utente responda SIM a pelo menos 1 critério epidemiológico e 1 critério clínico, está
identificado um risco, e necessita de avaliação adicional por um profissional de saúde,
devendo contactar de imediato o SNS 24 – 808 24 24 24 e pedir ao trabalhador designado
para prestar a assistência que acompanhe o utente doente suspeito para a área de
“isolamento”, tomando os devidos cuidados e medidas definidas no Plano de Contingência.
If the user answers YES to at least 1 epidemiological criterion and 1 clinical criterion, a
risk is identified and needs further evaluation by a health professional, and should
immediately contact the SNS 24 - 808 24 24 24 and ask the designated worker to provide
assistance that accompanies the suspected sick user to the “isolation” area, taking due care
and measures defined in the Contingency Plan.
Se NÃO cumpre estes critérios, não constitui um caso suspeito, devendo manter apenas as
medidas gerais de proteção. Lembramos que o reforço da higiene das mãos e da etiqueta
respiratória são determinantes para a prevenção e controlo da infeção, pelo que devem ser
reforçados em todos os momentos.
If it does NOT meet these criteria, it does not constitute a suspicious case, and should only
maintain general protection measures. Remember that the reinforcement of hand hygiene
and the respiratory etiquette are decisive for the prevention and control of infection, so
they must be reinforced at all times.
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Se respondeu SIM apenas a 1 critério epidemiológico, deve manter a autovigilância e
encaminhar este questionário para a autoridade de saúde local. Se desenvolver os sintomas
abaixo (critérios clínicos), deve contactar de imediato o SNS 24 – 808 24 24 24 e seguir as
medidas do Plano de Contingência.
If you answered YES to only one epidemiological criterion, you must maintain selfsurveillance and forward this questionnaire to your local health authority. If you develop
the symptoms below (clinical criteria), you should immediately contact the SNS 24 - 808
24 24 24 and follow the measures in the Contingency Plan.
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Nome/Name:______________________________________________
Género/Gender:  Fem/Female  Masc/Male  Outro/Other
Data de nascimento/ Date of birth: __/__/______ País/Country: ________________
Data do preenchimento do questionário/ Date of filling in the questionnaire:
__/__/______
Número de Utente de Saúde/ Health User Number: _____________
Contacto telefónico/ Telephone number: __________________

CRITÉRIOS/ CRITERIA

RESPOSTA/ANSWER
S-Sim/Y-Yes/N-Não-No

Critérios Epidemiológicos/Epidemiological Criteria
História de viagem para áreas com transmissão comunitária
ativa*, nos 14 dias antes do início dos sintomas.
Travel history to areas with active community transmission *, 14

 S/Y

N

 S/Y

N

 S/Y

N

 S/Y

N

days before the beginning of symptoms.
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 2019nCov nos 14 dias antes do início dos sintomas.
Contact with confirmed or probable case of infection by 2019-nCov
within 14 days before the beginning of symptoms.
Profissional de Saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição
de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.
Health professional or person who has been in a health institution
where patients with COVID-19 are treated.
Critérios Clínicos/Clinical criteria
 Febre e/ou/Fever and/or  Tosse e/ou/Cough and/or
 Dificuldade respiratória/Breathing difficulty
Data

início

dos

sintomas/Symptom

beginning

date

___/___/______
Unidade Hoteleira/Instituição/ Hotel Unit/Institution:
____________________________
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* Áreas com transmissão comunitária ativa (01/03/2020, sujeito a alteração):
Areas with active community transmission (01/03/2020, subject to change):
Ásia: China; Tailândia; Taiwan; Japão; Coreia do Sul; Singapura; Vietname; Nepal; Malásia; Ski Lanka;
Cambodja; Emirados Árabes Unidos; Filipinas; Índia; Irão Iraque; Israel; Kuwait; Afeganistão; Paquistão; Omã;
Líbano; Barém; Azerbaijão e Qatar
Europa: França; Alemanha; Dinamarca; Geórgia; Finlândia; Itália; Reino Unido; Rússia; Espanha; Suécia;
Suíça; Bélgica; Áustria; Croácia; Roménia; Grécia; Macedónia do Norte; Noruega; San Marino; Bielorrússia;
Estónia; Lituânia; Luxemburgo; Holanda; Islândia; Mónaco; Arménia e Irlanda
América: Canadá; Estados Unidos da Améria; Brasil; México e Equador
Oceânia: Austrália e Nova Zelândia
África: Egipto; Argélia e Nigéria
Esta informação está constantemente a ser atualizada pelas autoridades internacionais e pode ser consultada no
site do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e na Organização Mundial da Saúde.
Asia: China; Thailand; Taiwan; Japan; South Korea; Singapore; Vietnam; Nepal; Malaysia; Ski Lanka;
Cambodia; United Arab Emirates; Philippines; India; Iran; Iraq; Israel; Kuwait; Afghanistan; Pakistan;
Oman; Lebanon; Bahrain; Azerbaijan and Qatar.
Europe: France; Germany; Denmark; Georgia; Finland; Italy; UK; Russia; Spain; Sweden; Switzerland;
Belgium; Austria; Croatia; Romania; Greece; North Macedonia; Norway; San Marino; Belarus; Estonia;
Lithuania; Luxembourg; Netherlands; Iceland; Monaco; Armenia and Ireland.
America: Canada; United States of America; Brazil; Mexico and Ecuador.
Oceania: Australia and New Zealand.
Africa: Egypt; Algeria and Nigeria.
This information is constantly being updated by international authorities and can be consulted on the website
of the European Center for Disease Prevention, Control, and the World Health Organization.
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