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PLANO DE CONTINGÊNCIA (DOENÇA POR CORONAVÍRUS, COVID-19) 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA (DOENÇA POR CORONAVÍRUS, COVID-19) ESPECÍFICO 

PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS/AUTOCARRO DO COLÉGIO 

 

 -Todos os autocarros deverão ter uma planta com os lugares em que os alunos vão 

sentados e manter obrigatoriamente os lugares fixos. Na falta de algum aluno, o respetivo 

lugar ficará vago. 

 

-Nas visitas de estudo os alunos serão sentados por ordem da pauta de chamada, de 

acordo com o seguinte esquema: 

 

 

 

     

 

 

-Qualquer alteração a este esquema terá de ser comunicada. 

  

1. MATERIAL NECESSÁRIO NO INTERIOR DO VEÍCULO: 

 Solução anti séptica de base alcoólica (saba) - para higiene das mãos 

 Toalhetes desinfetantes 

 Máscaras cirúrgicas  

 Lenços de papel (de acordo com as normas de etiqueta respiratória) 

 Termómetro 

 Luvas descartáveis 

 Saco para recolha de lenços de papel 

 Saco de 70 mícron para recolha de material contaminado   

 PROF. 

ALUNO 5 ALUNO 6  ALUNO 7  ALUNO 8 

 ALUNO 1  ALUNO 2  ALUNO 3  ALUNO 4 

 PROF.  PROF.  PROF. 

Motorista 



 

2 

 

 

2. MOTORISTAS E VIGILANTES 

 

2.1 Os motoristas e vigilantes em caso de tosse e/ou espirros terão de cumprir as 

regras da etiqueta respiratória ou utilizar lenços de papel, de uso único, deitando-os 

de imediato para o lixo, e sempre que possível (durante as paragens para saída de 

alunos) desinfetar as mãos ( com SABA) de acordo com os procedimentos adequados.   

 

2.2-Se durante o transporte de crianças houver suspeita de qualquer sintomatologia 

associada ao COVID-19, contactam de imediato o colégio, para avaliação da situação, de 

modo a que a resposta seja dada com a maior celeridade e da forma mais adequada. 

 

2.3 Não deverão usar máscara na ausência de sintomatologia. 

 

2.4 Efetuar estas medidas de forma tranquila e calma, sugerindo uma situação prevista 

e normal, para não alarmarem os alunos. 

 

3. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS/PROCEDIMENTOS A ALUNOS SUSPEITOS 

 

3.1 Tentar isolar o aluno, no banco previsto para esta ocorrência, pedindo-lhe para 

desinfetar as mãos com SABA e colocar uma máscara cirúrgica de atilhos bem-

adaptada ao nariz e boca, ou utilizar lenços de papel, em crianças que manifestem 

algum desconforto. 

3.2 Arejar o mais possível o veículo. 

3.3 O/a vigilante antes de prestar os cuidados ao aluno deverá desinfetar as mãos 

(com SABA). Utilizará luvas e uma máscara cirúrgica enquanto estiver a cuidar 

especificamente do aluno. 

3.4 Contactar de imediato o Colégio, para que todos os procedimentos 

(nomeadamente contactar os pais/ encarregados de educação) possam ser 

agilizados de forma célere e adequada. 

3.5 Realizar estas medidas de forma tranquila e calma, sugerindo uma situação 

prevista e normal, para não alarmar os restantes alunos. 
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4.LIMPEZA DO VEÍCULO 

4.1 Após a chegada do veículo ao colégio, proveniente de qualquer transporte de 

alunos, a vigilante procederá obrigatoriamente à higienização/desinfeção e arejamento 

do mesmo. 

4.2 As superfícies serão limpas como habitualmente, e sempre que se considere 

necessário, utilizar-se-á um produto a base de álcool. 

4.3 Sempre que se considere adequado, a pessoa responsável pela higienização do 

veículo, utilizará máscaras e luvas de proteção, de acordo com as fichas técnicas e de 

segurança dos produtos. 

 

5. RECOLHA DE LIXO POTENCIALMENTE CONTAMINADO    

5.1 Colocar luvas descartáveis e máscara cirúrgica. 

5.2 Fechar os sacos que se encontram nos cestos próprios para colocação de lenços 

de papel e os sacos com as luvas e máscaras que foram utilizadas.  

5.3 Retirar as luvas e as máscaras e colocá-las num saco fechado. 

5.4 Colocar o lixo em local próprio 

5.5 Lavar/desinfetar as mãos. 

5.6 Fazer a reposição de um novo saco para lenços de papel 

5.7 Repetir novamente a higienização das mãos. 

 

Atualizado em 27.02.2020 

 


