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Resposta ao Aparecimento de Um Caso Suspeito 
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Limpeza de desinfeção de Locais de Permanência de casos Suspeitos 

  

 

 

Após deteção de casos suspeitos nas instalações, todos os locais de permanência dos mesmos (gabinetes, sanitários ou 

zonas comuns) deverão ser objeto de limpeza e desinfeção, tão breve quanto possível ou após a evacuação do caso 

suspeito pelo INEM.  

A sala de isolamento e posto de trabalho onde permaneceu o caso suspeito são consideradas áreas críticas, pelo que se 

recomenda que a sua desinfeção seja realizada por equipas com formação devidamente protegidas com equipamentos 

de proteção individual, nomeadamente:  

• Bata impermeável descartável;  

• Máscara cirúrgica ou, preferencialmente, FFP2;  

• Óculos com proteção lateral;  



 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 (ANEXOS) 
VERSÃO N.º 1 

 
• Luvas descartáveis.  

A limpeza deverá processar-se com água quente e detergentes adequados (solução de hipoclorito de sódio contendo 

1000ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies metálicas), recorrendo à utilização balde duplo e materiais e 

equipamentos de limpeza de uso único ou exclusivo para aquele espaço.  

Para além do pavimento, a limpeza e desinfeção deverá incluir todas as superfícies de toque frequente (interruptores, 

torneiras, botões de elevadores, mesas, corrimão, puxadores de portas, etc.).  

Terminada a limpeza, deverá ser realizada a ventilação dos espaços, para facilitar a secagem e renovação do ar, a 

remoção dos equipamentos de proteção individual e respetiva deposição no contentor apropriado. 
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Procedimentos De Monotorização 

 

 

 

Os Gestores do Plano designam os elementos da função Chefia Direta (ou equivalente nos serviços) como responsáveis 

pela atualização diária dos dados do seu serviço (ausências por doença ou apoio à família, relacionadas com o COVID-

19), e regresso ao serviço).  

Os Gestores serão responsáveis pela definição do nível de alerta do seu serviço, que traduz a capacidade do serviço para 

executar as tarefas essenciais, face aos níveis de absentismo verificados:  

A. Verde – o serviço funciona dentro da normalidade  

B. Amarelo – existência de dificuldades, mas estas são possíveis de ultrapassar com os meios do serviço;  

C. Vermelho – existência de dificuldades cuja resolução ultrapassa a capacidade do serviço.  
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Resposta a Cenários de Absentismo 
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Materiais De Informação Pública 

 

NOTA: CARTAZES DISTRIBUIDOS NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 
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NOTA: CARTAZES DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS 
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Procedimentos de Lavagem de Mãos  

 

 

NOTA: CARTAZES DISTRIBUIDOS PELAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 
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Procedimentos De Limpeza/Desinfeção Viaturas 

 

PROCEDIMENTO NORMAL 

 

INICIO DA ATIVIDADE COM VIATURA 

 
Antes de entrar na no veículo o condutor, e passageiros, 
higienizam as mãos conforme Procedimento 
recomendado pela DGS, assim como a pega da porta do 
veículo. 

 

No interior do veículo, o condutor procede à 

higienização com solução de 70% de álcool nas zonas 

interiores de contacto no habitáculo (volante, 

manípulos de comandos, apoios de braços, todas as 

superfícies expostas, etc..) 

 

O motorista volta a lavar as mãos conforme 
procedimento [1] e inicia viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

O condutor, no final de cada viagem procede à 

limpeza do veículo conforme indicado em [2] 

 

Fim de Ciclo 

 

  

O CONDUTOR SAIU DA 

VIATURA E ENTROU EM 

CONTACTO COM 

PESSOAS OU OBJETOS ? 

1 

2 

SIM 

NÃO 
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Procedimentos De Limpeza/Desinfeção Viaturas Que Tenham Transportado 

Elemento Doente Ou Com Suspeita De Doença 

 

Limpeza e descontaminação do veículo 

 

Após uma viagem com um caso suspeito ou confirmado com a doença CODIV-19 numa viatura do município, 

devem ser tidos em conta os seguintes aspetos:  

 

• Após a saída do doente, ou suspeito de doença, devem ser garantidos os procedimentos de 

limpeza e desinfeção;  

 

• O veiculo deve ser encaminhado para o estaleiro municipal em Vilarelho, onde deve permanecer 

inoperacional até que seja devidamente limpo e desinfetado; 

 

• A limpeza deve ser realizada por profissionais com formação e treino na utilização de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) (bata, máscara (preferencialmente, FFP2), touca, óculos 

de proteção ocular com protetores laterais e luvas resistentes a químicos (ex: luvas de nitrilo)), de 

acordo com a Orientação nº 03/2020;  

 

• Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido pelo risco de recirculação de aerossóis;  

 
• Deve ser reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas, especialmente aquelas mais próximas ao doente, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

 

• Deve ser utilizado equipamento de limpeza de uso único. Se os equipamentos forem de uso 

múltiplo, devem ser limpos e desinfetados após a sua utilização; 

 

• A aplicação de desinfetantes deve ser precedida de limpeza; 

  

• A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com: detergente desengordurante, 

seguido de desinfetante apropriado e de acordo com as recomendações do fabricante;  

 

• Os resíduos de risco biológico (incluindo toalhetes de mão, lenços de papel) são colocados em 

saco de plástico que, após ser fechado, deve ser armazenado em contentor rígido e enviado para 

incineração ou outro método semelhante em termos de eficácia; 

 

• O condutor do veículo deve ligar para a linha Saúde 24, expor a situação e aguardar instruções. 
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Áreas de Isolamento Definidas 
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LISTA DE CONTACTOS 

Orgânica Nome Cargo/funções Contacto Email 

Executivo Lagido Domingues Vice-Presidente  guilherme.lagido@cm-caminha.pt 

Proteção Civil Luís Saraiva Comandante  luis.saraiva@cm-caminha.pt  

DAES Angelina Cunha Chefe de Divisão  angelina.cunha@cm-caminha.pt 

DECASTD Angelina Esteves Chefe de Divisão  angelina.esteves@cm-caminha.pt  

DUPOE Lara Mendes Chefe de Divisão  lara.mendes@cm-caminha.pt  

RH Teresa Carneiro 
Coordenadora 
Técnica 

 teresa.carneiro@cm-caminha.pt  

DUPOE Teresa Leão 
Coordenadora 
Técnica 

 teresa.leao@cm-caminha.pt  

SCAP Ana Maria Saraiva 
Coordenadora 
Técnica 

 ana.saraiva@cm-caminha.pt  

SAAE Teresa Amorim 
Coordenadora 
Técnica 

 teresa.amorim@cm-caminha.pt  

DAES Filomena Pedrosa 
Coordenadora 
Técnica 

 
filomena.fernandes@cm-
caminha.pt  

Museu Sérgio Cadilha Responsáveis  sergio.cadilha@cm-caminha.pt  

Bibliotecas Celina Lopes Responsáveis  celina.lopes@cm-caminha.pt  

Transportes Joaquim Guardão 
Coordenadora 
Técnica 

 joaquim.guardao@cm-caminha.pt  

Desporto Pedro Fernandes Responsáveis  pedro.fernandes@cm-caminha.pt  

Estaleiros 
municipais de 
Caminha 

Júlio Melro Encarregado Geral  julio.melro@cm-caminha.pt  

Estaleiros 
municipais de VPA 

Carlos Castro Encarregado Geral  carlos.castro@cm-caminha.pt  
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