ECOS na natureza – Férias de verão na vila e no campo
Plano de contingência
Introdução
1. Enquadramento da questão
1.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19
COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença
provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção
respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em
humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo
sido confirmados casos em outros países.
O que são os coronavírus?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas.
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como
pneumonia.
Este coronavírus é igual aos outros vírus?
Não. Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir um total conhecimento
sobre este, sabe-se que é diferente dos outros, apesar de ter alguma semelhança
(geneticamente) ao SARS. É necessário mais tempo de investigação para se
conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais adequado.
Porque foi dado o nome de COVID-19?
A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir
e que não indicasse nenhuma localização geográfica, um animal ou grupo de pessoas.
O nome, COVID-19, resulta das palavras “corona”, “vírus” e “doença” com indicação
do ano em que surgiu (2019).
Qual a diferença entre COVID-19 e SARS-COV-2?
SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado na China, no final de
2019, e que significa “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID19 é a doença que é provocada pela infeção do coronavírus SARS-CoV2.

Quando foi detetada a COVID-19?
A COVID-19 foi detetado no final de dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.
Qual é a origem da COVID-19?
A origem (fonte da infeção) da COVID-19 é desconhecida e ainda pode estar ativa,
segundo as informações publicadas pelas autoridades internacionais.
1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
- febre
- tosse
- falta de ar (dificuldade respiratória)
- cansaço
Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte.

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação
O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é
de 2 a 14 dias, segundo as últimas informações publicadas. As pessoas infetadas
podem não manifestar nenhum sintoma ou manifestar sintomas semelhantes à gripe
de ligeiros a graves.

PROGRAMA
O programa ECOS na natureza – férias na vila e no campo, é direcionado para as
crianças do concelho de Arganil.
Idades – dos 6 aos 10 anos
O grupo terá uma constituição máxima de 15 crianças.


Sempre que necessário o grupo será dividido em pequenos grupos,
assegurando a realização da atividade minimizando os riscos de possíveis
contágios.

Horário
Terá a duração de três semanas com o seguinte horário:


Manhã das 8.45 às 12.30



Tarde das 13.45 às 17.30

Informações
As atividades são realizadas na sua maioria ao ar livre e em espaços, ex: praia fluvial,
cumprindo com as normas estabelecidas pela DGS.


As atividades realizadas em espaços fechados serão desenvolvidas
respeitando, de igual forma, as regras já implementadas nesses locais.



Durante as atividades, as deslocações serão na sua maioria a pé.



Nas atividades em que será necessário o transporte coletivo de passageiros, o
mesmo cumprirá as orientações da DGS e a legislação em vigor.

- Nas atividades que envolvem a prática de exercício físico ao ar livre, o
distanciamento físico entre participantes é de 2 metros;
- Todos os participantes terão à sua disposição objetos e materiais devidamente
higienizados.
- Serão disponibilizados nos espaços de acolhimento dos participantes dispensadores
de produto de higienização antissético para as mãos.
- As instalações sanitárias (parque verde) que também possibilitam a promoção das
boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão,
estarão abertas no horário das atividades.

Procedimentos a ter perante caso suspeito de covid-19
Ao ser identificado um caso suspeito, será encaminhada para a área de isolamento
identificada no local onde a atividade estiver a decorrer, isto nos espaços fechados. Se
for em espaço aberto, será afastada por forma a reduzir igualmente os riscos de
contágio e deverão ser tomadas de imediato as medidas de proteção individual.

Os encarregados de educação devem ser imediatamente contactados para levar a
criança, sendo aconselhados a contactar o SNS24 através do número 808 24 24 24.
O delegado da autoridade de saúde local deve ser igualmente informado sob o caso
suspeito e dos seus contactos directos, por forma a ajudar a aplicar as medidas
necessárias de saúde pública.
Todos os encarregados de educação devem ser informados, caso venha a existir um
caso suspeito no programa de férias.

Recomendações gerais


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.



Não trazer de casa brinquedos para partilhar.



Não partilhar objetos de uso individual ex: copos.

CONTACTOS
SNS Saúde 24 - 808 24 24 24
Câmara Municipal de Arganil – 235 200150
Equipa ECOS natureza- Férias de verão na vila e no campo - 964682098
Delegado de Saúde
Bombeiros Voluntários de Arganil
GNR

