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1.

A COVID-19: TRANSMISSÃO, SINTOMAS E PREVENÇÃO

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
•

por contacto direto: através de gotículas que uma pessoa infetada transmite pela boca ou
nariz quando fala, espirra ou tosse sem respeitar as regras de etiqueta respiratória, podendo
estas entrar diretamente para a boca ou nariz de uma pessoa que está muito próxima;

•

por contacto indireto: através das mãos, que tocam em superfícies contaminadas com
gotículas repelidas por pessoas infetadas e que depois são inadvertidamente levadas à cara,
boca, nariz ou olhos sem a devida higienização.

Os sinais e sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar, dores de cabeça, garganta,
fadiga e dores musculares. A diarreia e o vómito também podem ocorrer, assim como a alteração do
olfato. Nos casos mais graves, há pneumonia com dificuldade respiratória, falência dos rins e outros
órgãos, podendo mesmo terminar em morte.

2.

OBJETIVOS

O presente Plano de Contingência tem como objetivo divulgar informações e procedimentos de
atuação e de prevenção, cuidados e vigilância, no pavilhão municipal de Proença-a-Nova, de acordo
com as orientações e informações da DGS (ver referências no final do documento), em referência a
eventuais contágios e infeções pelo SARS-CoV-2.

3.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA UTILIZADORES

Nos períodos de utilização da parede de escalada, deverão ser consideradas as seguintes medidas
preventivas:

4.

a)

Manter o distanciamento social;

b)

Não permitir aglomerados superiores a 5 pessoas;

c)

Cumprir todas as regras de etiqueta respiratória;

d)

Desinfetar as mãos antes da atividade e do manuseamento de qualquer equipamento, bem
como após o término das atividades;

e)

Obrigatória a utilização de máscara;

f)

Será obrigatória a mesma cordada durante todo o dia.

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

São considerados casos suspeitos de COVID-19 as pessoas que apresentem os seguintes sinais ou
sintomas: tosse, febre (temperatura ≥ 38.0 ºC), dispneia / dificuldade respiratória, corrimento nasal,
dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda
do olfato.

5.

PROCEDIMENTOS PERANTE CASO SUSPEITO

Existe uma pessoa responsável por acionar os procedimentos em caso de suspeita de infeção. A pessoa
com sintomas será direcionada para espaço afastado dos outros praticantes, garantindo que:
a)

O acompanhante coloca máscara e luvas antes de se aproximar de um caso suspeito;
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b)

O acompanhante entrega máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;

c)

O acompanhante mantém, pelo menos, 1 metro de distância, evitando contactos próximos
com outras pessoas.

Depois de devidamente separados do resto do grupo, a pessoa responsável por fazer o
encaminhamento do caso suspeito fará o contacto com o SNS24, fazendo cumprir as indicações dadas.

Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 3 de 5| Versão 1

PLANO DE CONTINGÊNCIA | XIII ENCONTRO DE ESCALADA
COVID-19

ANEXO 1. CORRETA UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA
Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/M%C3%A1scaras2.pdf
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