
 
 

Plano de contingência CFFH (Despacho nº 2836-A/2020) 

A definição de Caso suspeito - COVID-19 - seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC): 

 
                                                                                                                                                                                   Orientação 006/2020 da DGS 

Transmissão da infeção: Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

−Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

−Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

−Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1mícron). 

A Direção do CFFH estabelece que: 

Todos os docentes/não docentes devem reportar à Direção da respetiva escola, situações de doença enquadrada 
como Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. 

Sempre que for reportada a uma escola uma situação de docente/discente/PND com tais sintomas, a Direção da escola 
informa, de imediato, o CFFH.  

Em caso de suspensão de atividades na/s escola/s onde decorrem ações de formação é de imediato comunicado a 
todos os formandos da turma e respetivos formadores a suspensão da formação.  

Também serão suspensas ações de formação nas turmas em que existam formandos/formadores de Escola/Instituição 
com atividade interrompida devido à suspeita/existência de casos enquadrados na epidemiologia compatível com a 
definição de caso possível de COVID-19. 

No caso do formando ou formador não pertencer a escola associada e existir suspeita de sintomatologia relacionada 
com o COVID-19, este fica obrigado a reportar a sua situação ao CFFH, para que haja suspensão da formação com ele 
relacionada. Esta informação será, por sua vez, reportada às escolas associadas. 

O CFFH obriga-se a informar as Direções das escolas associadas qualquer suspensão/adiamento de atividade 
formativa. 

Procedimentos em Caso Suspeito  

Qualquer docente/não docente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique 
pessoa na/s escola/s com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a Direção 
(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência de 
cada Escola. Pode, se considerar mais expedito, contactar o SNS 808 24 24 24 

Procedimento de vigilância de contactos próximos - Pessoa que não apresente sintomas no momento, mas que teve 
ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19 deverá proceder de acordo com fluxograma que se 
segue (anexo II da DGS). 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                              Anexo II da Orientação 006/2020 da DGS 

 

Nota: Consideramos que este é um problema de todos, mas de responsabilidade individual. Proceda com 
maturidade cívica: não contagie nem se deixe contagiar. 

 

CFFH, 06 de março de 2020 

A Diretora – Lucinda Palhares 

  


