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FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO COVID-19 

 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Febre 

OU 

Tosse 

OU 

Dificuldade respiratória 

e 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa* nos 14 dias 

anteriores ao início de sintomas  

OU  

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 

dias antes do início dos sintomas   

OU   

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 

onde são tratados doentes com  

COVID-19 

 

 

 

Elemento da comunidade com critérios compatíveis com a infeção por COVID-19 

Se menor: o professor/ assistente operacional que está com ele contacta o Conselho Executivo (CE) 

Se adulto: contacta o Conselho Executivo (CE) 

 

 

 

Não havendo confirmação de nenhum dos critérios 

epidemiológicos, retomar as atividades e atuar em 

conformidade com o estado clínico da pessoa 

  

Havendo suspeita ou confirmação de um ou 

mais critérios epidemiológicos 

O CE informa os pais/EE que: 

- se irá proceder ao isolamento do aluno em sala já definida 

- os pais/EE deverão deslocar-se à escola 

- irá ser ativada a Linha Saúde Açores (se menor, EE é que 

ativa) 808246024 

  

Não confirmado 

Encerrado 

Confirmado 

Área de isolamento interditada 

Seguir indicações da autoridade 

de saúde 

1) Responsável: 

MICM: Encarregada de pessoal de apoio 

Escolas Básicas 1/JI: coordenadora de núcleo/encarregada de 

estabelecimento  

Escola Básica 2,3 de Furnas: assessora do CE 

 

2) Sala de isolamento: 

Escola Sala/Gabinete 

Maria Isabel do Carmo Medeiros WC 

Básica de Furnas 7 

Básica 1/JI de Furnas de Apoio 

Básica 1/JI da Ribeira Quente do Chicharro 

Básica 1/JI João Maurício Amaral Ferreira de Apoio 

Básica 1/JI da Lomba do Botão WC de mobilidade reduzida 

Básica 1/JI da Lomba do Loução de Apoio 

Básica 1/JI do Faial da Terra de Apoio 

Básica 1/JI José Furtado Leite dos professores 

Centro Pedagógico dos professores 

 

A suspeita é validada: Linha 

de Saúde dará instruções 


