Manual de Procedimentos de Protecção
COVID-19
O presente documento tem como objetivo listar os procedimentos a seguir para minimizar o risco de
transmissão da doença COVID-19 nas actividades The Inventors que se vão realizar nas escolas.
-

A The Inventors vai solicitar às escolas parceiras os seus planos de contingência e vai garantir que
estes planos são do conhecimento dos monitores que vão realizar as nossas actividades;

-

A The Inventors vai seguir todas as indicações decretadas pela DGS e Direção das Escolas Parceiras.

Não obstante dos pontos anteriores a The Inventors vai aplicar os seguintes procedimentos:
-

Só é permitida a utilização da sala onde decorrem as actividades The Inventors aos monitores The
Inventors e aos participantes autorizados;

-

Todos os monitores da The Inventors vão ter um kit de proteção individual com máscara, luvas e
frasco de solução antisséptica de base alcoólica;
Os monitores The Inventors com sinais ou sintomas de COVID-19 não irão dinamizar as nossas
atividades. Estes sintomas são: temperatura ≥ 37.5ºC, tosse, dor de garganta, cansaço e dores
musculares, falta de olfato/ paladar, ou outros que a DGS venha a indicar. Os monitores que tenham
tido contato com doentes COVID-19 nos últimos 14 dias não poderão também dinamizar as atividades
The Inventors;

-

As portas e janelas das salas devem estar abertas e o espaço arejado, sempre que possível;

-

Evitar o contacto físico;

-

Etiqueta respiratória, lavagem correcta das mãos e utilização de máscara;

-

Os objetos visíveis e disponíveis nas instalações são reduzidos ao mínimo.

No caso de deteção de um caso suspeito dentro da sala de aulas da The Inventors:
1. Colocar máscara e luvas, ANTES de se aproximar do caso suspeito;
2. Colocar máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;
3. Avisar a direção da escola e seguir o plano de contingência da escola;
4. Avisar o coordenador das actividades The Inventors.

