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XIX CONGRESSO NACIONAL DA AESOP 

PLANO DE CONTINGENCIA  
COVID-19 

 
A AESOP, continua a estar atenta à evolução da infeção do novo coronavírus em Portugal 
(COVID-19) e, em seguimento das recomendações mais recentes da DGS (INFORMAÇÃO nº 
006/2020 de 28/02/2020 - COVID-19: Recomendações para trabalhadores e participantes 
em eventos públicos e eventos de massas), informa que irão ser implementadas as 
orientações no local, de forma a garantir as condições estruturais para o cumprimento das 
precauções básicas de higiene e controlo de infeção recomendadas. 

Seguindo as recomendações atuais da Direção-Geral da Saúde1 e orientações da 
Organização Mundial da Saúde, para a realização de eventos a decisão de participar ou não 
em eventos públicos e eventos de massas pertence a cada cidadão. 

Apelamos para o comportamento responsável aos congressistas, colaboradores e 
trabalhadores do evento que não deverão comparecer se estiverem doentes, ou se 
estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, ou se estiveram numa área 
com transmissão comunitária ativa nos últimos 14 dias. Contamos com a adesão das boas 
práticas para que possamos viver este encontro em segurança e convívio saudável.   

O secretariado do congresso (Miguel Basto pela DIVENTOS) e a organização (Mercedes 
Bilbao pela AESOP) articularão com os responsáveis do Pavilhão Multiusos de Gondomar e 
com as autoridades competentes (Delegado Saúde Pública da USP de Gondomar) a 
implementação de quaisquer medidas adicionais que se afigurem necessárias.  

1. Avaliações de risco e resposta contínua  

• Estão a ser seguidas as recomendações mais recentes das autoridades a nível local, 

nacional1 e internacional sobre COVID-19; 
• Enviados comunicados e informação a cada congressista e participante da exposição 

técnica, relembrando se poderá ter sido exposto ou infetado com COVID-19 e qual o risco 
que representa para outras pessoas;  
• Que medidas estão adotadas para reduzir a propagação de doença; 
• Contactada a Autoridade de Saúde Local2 para obter aconselhamento e validação das 

medidas tomadas e Plano de Contingência para XIX Congresso Nacional da AESOP.  
 

1	DGS.	Informação	nº06/2020	de	28/02/20202:	COVID-19-Recomendações	para	eventos	publico	e	
eventos	de	massas	
2	USP	Gondomar	–	Delegado	de	Saúde	Pública	
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2. Organização do XIX Congresso Nacional da AESOP  

• Recomendação por mail e na página da AESOP a cada congressista, participante da 
exposição e colaboradores, para não comparecerem se estiverem doentes ou se 
estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19 ou se estiveram numa área 
com transmissão comunitária ativa, nos últimos 14 dias;  
• Elaborado plano de contingência, em permanente atualização.  
• Plano de contingências contempla, medidas de autorrastreio, enviada previamente aos 

congressistas, participantes da exposição e colaboradores e validadas na entrada ao 
recinto do evento (secretariado); 
• Estabelecida articulação com a autoridade de saúde local, para diagnóstico e 

encaminhamento de casos suspeitos de COVID-19 durante o evento. 

Contactos: 

• SNS24 - 808 24 24 24 
• USP Gondomar - tel 224507400, Rua do Tronco, 1983, 4515-200 Gondomar; mail 

usp.gondomar@arsnorte.min-saude.pt, Dr. Manuel Castro  
 
 

1.  Vão ser implementadas medidas de rastreio aos participantes do evento?  
Sim, foram identificadas e informados os participantes das medidas de autorrastreio recomendadas 
pela DGS. Cada participante assina que foi informado e tomou as medidas preconizada até à data 
na entrada do recinto-secretariado. 
2. Como é que a doença será identificada nos participantes?  
Em caso de presença de sintomatologia suspeita no participante (febre, tosse ou eventual 
dificuldade respiratória) durante o evento, será convidado a permanecer em gabinete de 
isolamento, até ser contactada a SNS24 - 808 24 24 24 e as autoridades locais e decidido o destino. 
3. Quais as medidas que vão ser implementadas aquando da deteção de um doente?  
A pessoa suspeita de doença irá permanecer no gabinete de isolamento com comunicação para o 
exterior por telefone/tm, onde poderá aguardar com tranquilidade até ser evacuada de acordo com 
as orientações da Saude24 e autoridades locais de saúde. As medidas de isolamento em gabinete 
destinado para este fim, inclui colocação de máscara cirúrgica pelo próprio, lavagem das mãos e 
desinfeção com solução alcoólica (SABA), disponibilização de lenços de papel, vigilância de sinais 
vitais, hidratação e alimentação ligeira. Medidas tomadas, sempre que possível, em regime de 
autocuidado. 
4. Quem decidirá se os participantes doentes podem permanecer ou não no evento?  
O próprio, a presidente do Congresso (Presidente da AESOP, Mercedes Bilbao); PCO Diventos 
(Miguel Basto) e autoridade local de saúde pública de Gondomar. 
5. O que determina o adiamento ou cancelamento do evento?  

Por recomendação da DGS 
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Medidas a adotar pelos congressistas, colaboradores e trabalhadores do evento:  

1. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 
menos 20 segundos;  

2. Reforçar a lavagem das mãos após se assoar, antes e após a preparação de alimentos, 
após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas;  

3. Usar, como alternativa para higiene das mãos, uma solução à base de álcool; 

4. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

5. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar de seguida as mãos;  

6. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias;  

8. Evitar contacto próximo com pessoas com sinais e sintomas de infeções respiratórias 
agudas;  

9. Os manipuladores de alimentos devem cumprir as recomendações sobre a higiene das 
mãos e não devem trabalhar se estiverem doentes;  

10. Limpar regularmente as superfícies com detergentes e desinfetantes apropriados 

 

Condições estruturais  

1. Assegurada a existência de equipamentos e / ou instalações adequadas para a adoção 
de boas práticas de higiene, como água e sabão e / ou uma solução à base de álcool, 
toalhetes de papel, lenços de papel e contentores de recolha de resíduos em locais 
estratégicos;  

2. Assegurada a existência de procedimentos para a limpeza regular das superfícies, 
com detergentes e desinfetantes apropriados;  
3. Reforçada as recomendações sobre higienização das mãos (20 seg) e de etiqueta 
respiratória, colocando cartazes na entrada do evento, das casas de banho,  
4. Colocados doseadores de solução alcoólica (SABA) nomeadamente na zona de 

exposição e nas áreas de apresentação do catering.  

5. Identificado de gabinete de consulta para isolamento de pessoa com suspeita de 

doença, com:    

• Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso suspeito); 
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• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, 
pelos trabalhadores que prestam assistência ao Trabalhador com sintomas (caso 
suspeito); 

• Lenços de papel; 
• Termómetro; 
• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 

50 ou 70 micra; 
• Kit de com água e alimentos não perecíveis; 
• Telefone / tm; 
• Solução alcoólica; 
• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados 

após utilização e deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização 
(ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação 
em que existe um Caso Confirmado na empresa.  

 
4. Doente num evento público  

Perante o aparecimento de sintomas (incluindo febre, tosse ou eventual dificuldade 
respiratória), o primeiro passo é ligar para o SNS 24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações 
que lhe forem dadas. Simultaneamente:  
1. Disponibilizar uma máscara cirúrgica, a ser colocada pelo próprio doente;  
2. Isolar o doente (se possível, numa sala isolada com casa-de-banho de uso exclusivo, 
disponibilizando água, alimentos, lenços ou toalhetes de papel, saco para recolha dos 
lenços e um meio de comunicar com ele, como por exemplo um telemóvel); 
3. Seguir as orientações dadas pelo SNS24 e aguardar tranquilamente 

Recordamos o papel fundamental de modelo e de educação, enquanto enfermeiros e 
profissionais de saúde, perante o cidadão. 
 
Lisboa, 3 março de 2020 
 
A Direção Nacional da AESOP 
 
 


