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INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2).  

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse 

e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor 

de garganta) e dores musculares generalizadas.  

  

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (< 2 metros).   

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-

CoV2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

  

 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a 

exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.   

 

 

ORIENTAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE  

 

1. A Direção da escola   implementa as seguintes medidas:  

a) Itens  a constar no   Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com a Orientação da 

DGS: 

i. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no 

estabelecimento de ensino;  

ii. A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns 

alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;  

iii. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento;  

iv.  A atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo de informação 

aos encarregados de educação;  

v. A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento;  

vi. A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada;  

vii. A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa 

à COVID-19.  
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b) Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de 

Saúde Pública), as Autarquias, a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou 

recursos que estas Entidades possam disponibilizar;  

c) Apresentar as condições sanitárias necessárias para a promoção das boas práticas de higiene, 

nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel.  

d) Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e 

fora do edifício escolar;  

e) Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial;  

f) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares;  

g) Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência nos estabelecimentos de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes e 

pelos alunos, de acordo com a legislação vigente; 

h) Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, nomeadamente 

através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

colocação da máscara  

i) Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar os serviços  de saúde através 

da linha verde  8001112 ou para o número da estrutura de saúde/Delegacia de Saúde e 

proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.  
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ESTRUTURA DE DECISÃO E DE COORDENAÇÃO DA ESCOLA 

  

A Coordenação da Equipa de Gestão de Contingência é assegurada pela Diretora da Escola Irmã Ana 

Maria Duarte devidamente apoiada pelos: 

1. Subdiretores Pedagógicos: 1º ciclo-Mário Semedo; 2º ciclo-Jorge Ribeiro; 3º ciclo-Luis 

Morais 

2. Subdiretora de Assuntos Sociais e inclusão da Promoção de Cidadania- Cármen Semedo 

3. Professor Denilson Delgado 

4. Diretores de Turma (ponto focal) 

5. Responsável de limpeza: Irmã Albertina Borges 

6. Irmã Sandra Brito 

 

MEDIDAS GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO 

 

1. Organização Geral: distribuição dos alunos por turmas 

   Tento em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas devem ser adotadas 

por toda a comunidade escolar:  

a. As turmas devem ser divididas e organizadas em dois grupos,  e manter esta organização ao 

longo de todo período que permanecem na escola. Este grupo deve ter, na medida do possível, 

horários de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros 

grupos;  

b. O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 2 metros;  

c. A gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento das escolas, na eventualidade 

de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus elementos.  

2. Organização Geral: Disposição da Sala de Aula  

a. A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, por 

forma a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros;  

b. Para tal, as mesas devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo 

com a estrutura física das salas de aula;  
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c. As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique alunos virados de frente uns para os outros;  

d. Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e portas 

abertas; 

e. Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

 3. Organização Geral: Acesso ao Recinto Escolar  

a. Estabelecer horários desfasados entre turmas, sempre que possível, de forma a evitar 

aglomeração de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar (ver os horários em anexo); 

b. Espaços não necessários à atividade letiva, devem ser encerrados;  

c. Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à biblioteca ou à 

sala de informática, estas devem reduzir a lotação máxima, e dispor de uma sinalética que 

indique os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de distanciamento 

físico. Devem também ser higienizadas e desinfetadas após cada utilização;  

d. No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara. Deve ainda ser 

acautelada a higienização das mãos à entrada, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA). 

   4. Organização Geral: Seccionamento do Espaço Escolar  

a. Cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona da escola;  

b. Devem ser definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a 

impedir um maior cruzamento de pessoas;  

c. Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de 

acordo com a dimensão e características da escola;  

d. O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos.  

 

5. PRÉ- ESCOLAR 

 As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

       Todo o pessoal afeto ao Jardim de Infância deve utilizar tocas, aventais ou batas 

descartáveis, durante todo o período de trabalho/dia.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO  

 

a. As crianças, educadoras e outras funcionárias devem ser organizadas em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes respeitando o 

distanciamento de 1 metro; 

 

b.  A organização deve privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, quintais, 

jardins, …), em regime rotativo dos grupos; 
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c. Em situação de atividades de mesa deve ser maximizado o distanciamento físico entre as 

crianças, sem colocar em causa as atividades pedagógicas; 

 

d.  Cada criança deve ter o seu kit de material individual necessário para cada atividade, 

(brincadeira, higiene e refeição); 

 

e. Reforço da higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados 

pelas crianças, várias vezes ao dia, com a aquisição de materiais adequados para os 

procedimentos de desinfeção e limpeza dos estabelecimentos, de acordo com as 

Orientação Gerais da Saúde; 

 

f. Uso obrigatório de máscaras, para todo o pessoal docente e não docente, assegurando 

que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 

 

g.  As idas a casa de banho devem ser feitas sem concentração de crianças, manter as salas 

e todo os espaços arejados com janelas abertas e com segurança; 

  

h. Pedir aos pais e encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários. Este trabalho deve ser feito pelas equipas 

dos Jardins de Infância e com a colaboração dos pais e encarregados da educação; 

 

i.  Respeitar o rácio máximo 15 crianças por monitora nas salas amplas e de 10 

crianças por monitora nas salas com superfície menor.  
 

 

 
 

6. Higienização Ambiental na Escola  

a. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação da DGS, é uma prática 

recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.   

b. O vírus SARS-CoV2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e 

papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).  

c. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização.  

d. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as 

superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do 
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dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, 

tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, 

torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, 

dinheiro, controlos remotos, entre outros.  

  

e. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de 

pessoas, e, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente 

contaminadas e representar maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas 

devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que 

estejam em utilização, nomeadamente:  

• Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;  

• Refeitórios escolares;  

• Instalações sanitárias;  

• Salas de professores;  

• Salas de aulas;  

• Salas de informática;  

• Bibliotecas;  

• Laboratórios.  

  

• Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, 

preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas. 

• Cada escola deve ter estabelecido um plano de higienização que tenha por referência a 

Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a 

colaboração da Proteçao Civil, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente 

escolar, no contexto da pandemia COVID-19”.   

  

7. Neste plano de higienização deve constar (Anexo I):  

a. O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas);  

b. Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento);  

c. Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado);  

d. Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);  

e. Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação).  

  

O plano de higienização deve ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar afixado 

em local visível.   

  

Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições 
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de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa 

ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção.  

  

Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do 

edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível, formação 

pela Delegacia de Saude/Proteçao Civil, no âmbito das ações de desinfeção e sensibilização, 

nomeadamente em matéria de correto uso de EPI e materiais de limpeza.    

 

8. Refeitórios Escolares: Organização  

A organização e utilização dos refeitórios escolares deve acautelar o respeito pelas regras de 

distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de alunos. 

Deverá também ser incentivada a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes 

e depois das refeições escolares), bem como uma limpeza frequente.  

9. Refeitórios Escolares: Reforçar as Medidas de Higiene  

1. Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação da 

DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público 

ou similares”.  Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser intensificados, incluindo:  

a) Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, 

todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);  

b) Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização.  

  

2. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que:  

a. O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente 

higienização das mãos;  

b. Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e devem 

ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso 

único ou equipamentos de distribuição. As luvas não substituem a lavagem das mãos 

ou a higiene das mãos (Anexo II); 

c. Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes 

da sua colocação e após a sua remoção;  

d. O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser 

substituído se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador 

estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas 

sempre que necessário;  

b) Remover motivos decorativos nas mesas;  

c) Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, 

preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas.  
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10. Área de Atendimento/Apoio  

 

Está área deverá ser dotada de:  

➢ Ventilação natural (janelas) 

➢ Revistimento liso e laváveis (sem tapete ou cortinas) 

➢ Telefone7Telemóvel 

➢ Marquesa e/ou cadeiras (para descanso e conforto do aluno/profissional; enquanto aguarda 

contatos e eventual transport; 

➢ Kit com água e alguns alimentos não parecíveis, 

➢ Contentor de resíduos com abertura por pedal  e revestido com saco de plástico; 

➢ Solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas 

descartáveis, termómetro, de preferência digital, folha de registo da temperatura, sabão 

liquido. Gel desinfetante, Desinfetante para pavimento, balde e esfregona 

➢ Nesta área ou próxima deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, com 

sabão e toalhetes de papel, para utilização excluisiva dos individuos suspeitos. 

 

➢ Quem contatar diretamente com o caso suspeito, deve colocar máscara e luvas descartáveis. 

➢ Sempre que for identificado um caso suspeito, com sintomas de febre, tose ou dificuldade 

respiratória, esse individuo deverá ser colocado na área de isolamentom já com a respetiva 

máscara. 

 

11. Procedimentos Perante a Identificação de um Caso Suspeito  

1. O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno 

e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.  

  

2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este 

deve encaminhar-se ou ser encaminhado pelo funcionário de acordo com a orientação do 

professor para a área de isolamento previamente definida e pelos trajetos definidos no Plano 

de Contingência da escola.  

  

3. Deve contatar os Encarregados de Educação ou a delegacia de saúde ou outras linhas 

telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas.  

  

4. A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e devem 

ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que 

integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, 

de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco.    

  

5. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área 

de isolamento.  
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6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 

plástico e resistente.   
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Anexo I. Plano de higienização 

HIGIENIZAÇÃO   

  

Técnicas de Limpeza  

a. A limpeza deve ser sempre húmida;  

b. Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo, e das áreas mais limpas para as 

mais sujas.  

  

    

  

 

 

 

 

 

1. Materiais de limpeza  

RECOMENDADO: os panos de limpeza devem ser de uso único e descartável (ex. rolos de papel 

de limpeza). EM ALTERNATIVA: para cada sala e cada espaço, usar panos de cores diferentes, 

para não se misturar, adequadamente lavados e desinfetados no fim do dia.   

O balde e a esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma 

limpeza e desinfeção destes no final do dia.   

O balde e a esfregona usados na casa de banho, não devem ser usados em outros espaços.  

Para a limpeza das aéreas externas a vassoura, o balde e a esfregona, devem ser de uso exclusivo.  

2. Produtos de limpeza e desinfeção  

a. Os detergentes a usar são os comuns de limpeza doméstica;  

  

b. Os desinfetantes mais eficazes são a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio, com uma concentração 

de 5% de cloro livre na forma original), a uma concentração do 0,1%. Pode ser usada em todas 

as superfícies, excetos as metálicas.  

  

c. O álcool a 70%, deve ser usado para uma desinfeção rápida e em superfícies metálicas. 
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Todo o pessoal afeto ao Jardim de Infância deve utilizar tocas, aventais ou batas descartáveis, 

durante todo o período de trabalho/dia. 

 

3 . Horário de higienização das salas  

 

No período de manhã 

Salas de Básico e 1º piso, às 12h10 mn. Responsáveis - Nélida Borges e Solangela  

2º e Pisos  –  às 12h00 . Responsáveis -  Fátima Borges, Dona Faustina, Solangela 

3º Piso -  às 12h00. Responsáveis - Dona Lúcia,  Jacqueline Rodrigues 

 

No período de tarde 

Salas do Básico e 1º Piso,  às 17h25mn. Responsávéis – Nélida Borges e Solangela  

2º e Pisos  –  às 17h30 . Responsáveis -  Fátima Borges, Dona Faustina, Solangela 

3º Piso -  às 17h30. Responsáveis - Dona Lúcia  Jacqueline Rodrigues 

 

 

Anexo II. Confeção dos alimentos e momentos das refeições   

 

Higiene dos alimentos   

Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), até ao momento não existe evidência de qualquer tipo de contaminação do 

Covid-19 através do consumo de alimentos cozinhados ou crus. Porém, aplicando o princípio 

da precaução, a manutenção e o reforço das boas práticas de higiene e segurança alimentar 

durante a manipulação, preparação e confeção dos alimentos é importante higienizar 

corretamente todos os alimentos crus para evitar a contaminação por microrganismos. (1 colher 

de sopa de lixívia para 1 L de água). Assim deve-se ter os seguintes cuidados:  

a. Evitar a contaminação entre alimentos crus e cozinhados;  

b. Higienizar corretamente os utensílios usados na preparação das refeições (talheres, facas de 

corte, espátulas, pegadores etc.) e as superfícies de preparo  

(bancadas, tábuas de corte e mesas), pois podem ser fontes de contaminação;  

c. Evitar partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e consumo;  

d. Adotar as medidas de etiqueta respiratória durante a preparação e confeção das refeições e 

utilizar tocas, aventais ou batas descartáveis, durante todo o processo.  

A higienização das superfícies da cozinha, deverá ser feita com a lixívia (hipoclorito de sódio a 

0,1% veja a secção - “Na Pratica”), pois ela consegue matar microrganismos, como vírus, 

bactérias e fungos. Não utilizar vinagre e bicarbonato de sódio.  

Os vírus e bactérias são causadores de doenças e podem multiplicar-se rapidamente se os alimentos 

estiverem à temperatura ambiente, portanto, é fundamental conservar os alimentos a 

temperaturas seguras (abaixo de 5 °C ou acima de 60 °C), para adiar a multiplicação desses 

microrganismos;  
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2. Momento das refeições   

O momento das refeições também é considerado um momento de interação e de aprendizagem, mas 

dada a situação atual, durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes 

medidas de distanciamento e do reforço da higiene:  

a. Higienização correta de todos os alimentos crus para evitar a contaminação por microrganismos 

(1 colher de sopa de lixívia para 1 L de água);  

b. Evitar a contaminação entre alimentos crus e cozinhados;  

c. Deslocação para os refeitórios, caso existirem, por grupos pequenos para evitar o cruzamento 

de crianças, ou, quando tal não for possível, considerar fazer as refeições na sala de atividades;   

d. Lavagem de mãos antes e depois das refeições. As crianças devem ser acompanhadas para que 

o façam de forma correta;   

e. Identificação dos lugares, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível 

entre crianças. A limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas devem ser realizadas entre 

trocas de turno;   

f. Os objetos e equipamentos da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável. Deve-se evitar a partilha de quaisquer equipamentos ou 

alimentos.   

g. Utilização de máscaras, nos refeitórios ou nas salas de refeições por todos os funcionários, 

enquanto acompanham as crianças.  

 

Anexo III. Atribuições da estrutura de Coordenação 

▪ Identificar os profissionais de saúde e respetivos contatos; 

▪ Garantir a divulgação da informação oficial sobre a COVID 19 e sobre a medidas de 

prevenção sugeridas pela OMS/INSP em cabo verde; 

▪ Garantir a sensibilização e informação aos alunos, em sala de aulas, para a importância da 

adoção de comportamentos preventivos; 

▪ Informar e sensibilizar o pessoal docente e não docente para a importância do 

cumprimento das diretrizes constantes do presente plano e de assegurar o respetivo 

cumprimento; 

▪ Preparar a resposta operacional da Escola no sentido de minimizar as condições de 

propagação viral e assegurar o funcionamento letivo e dos serviços; 

▪ Identificar os elementos operacionais responsáveis pela agilização de procedimentos nas 

diferentes etapas do processo de assistência e encaminhamento de eventuais ocorrências; 

▪ Agilizar os mecanismos de comunicação e divulgação interno e externo, nomeadamente 

com as autoridades de saúde, para implementação eficaz do presente plano; 

▪ Verificar a aplicação das medidas previstas no plano; 

▪ Atualizar as medidas contempladas no plano face a informações que sejam 

disponibilizados por organismos competentes; 
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O ponto focal (diretor de turma9 deverá ser imediatamente informado, na situação de 

existir  um caso suspeito, e desde logo articular com a equipa de coordenação que deverá 

proceder ao necessário acompanhamento do caso.  

 

 

 

Anexo IV. Ficha de registos 
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Anexo V - Lavagem das mãos  
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Anexo VI.  Medidas de etiqueta respiratória  
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Anexo VII. Correta utilização das máscaras   
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