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ADENDA AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COLEGIO DA RAINHA SANTA ISABEL – Orientação DGEstE/DGS (20 de 
janeiro) 
 
MAIL 0 035/21 (11 de março) - Testagens COVD-19 para as entidades privadas 
 
 
“A utilização rápida e atempada de testes laboratoriais para diagnóstico de SARS-CoV-2, nos termos da Norma 
019/2020 da DGS, é uma prioridade para: 
i. Todas as pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19, nos termos da Norma 004/2020 da DGS. 
ii. Todos os contactos de alto risco de casos confirmados de COVID-19, nos termos da Norma 015/2020. 
Não devem ser realizados testes laboratoriais nas pessoas com história de infeção por SARS-CoV-2, confirmada 
laboratorialmente, nos últimos 90 dias 
Nos contextos definidos nos pontos seguintes, os testes laboratoriais para SARS- CoV-2 apenas podem ser realizados a 
menores cujo consentimento informado tenha sido expresso/assinado pelos seus encarregados de educação ou 
pessoal docente e pessoal não docente, cujo registo deve ser assegurado pelos estabelecimentos de ensino 
 
Nos estabelecimentos de ensino com estudantes de ensino secundário com incidência cumulativa a 14 dias superior a 
960 por 100.000 habitantes aplica-se a campanha de rastreio laboratorial com TRAg: 
 
a. Os rastreios são realizados em três momentos separados por 7 dias de intervalo, com início a 20 de janeiro de 2021.  
 
b. Antes da realização do rastreio deve ser aplicado este questionário, anexo da Norma 019/2020 da DGS: 
 

Questionário Clínico e Epidemiológico Dirigido (24 a 72 horas antes do procedimento) Sim Não 
1. Nos últimos 14 dias teve/tem (Norma 004/2020 da DGS):  
− Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleias ou mialgias   
− Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível   
− Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível   
− Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito   
2. Nos últimos 14 dias, teve contacto de alto risco com casos confirmados de COVID-19 
(Norma 015/2020 da DGS) 

  

 
c. São testados todos os alunos dos estabelecimentos com ensino secundário e todo o pessoal docente e pessoal não 
docente das Escolas com ensino secundário:  
 
A organização dos espaços para o isolamento das pessoas com resultados positivos nos testes laboratoriais, que 
permita o cumprimento da legislação em vigor, das recomendações da Direção-Geral da Saúde e do Plano de 
Contingência.  
 
Informação às pessoas testadas e, quando aplicável, ao encarregado de educação, dos resultados dos testes 
laboratoriais.  
Devem os profissionais de saúde informar o utente ou encarregado de educação para que os coabitantes diretos das 
pessoas que testaram positivo fiquem em isolamento e contactem o SNS24.  
 
Instalações:   
- Devem incluir uma área dedicada às colheitas dos produtos biológicos e outra dedicada à realização dos testes, ambas 
afastadas das áreas de circulação;   
-Na área dedicada às colheitas deve(m) existir cadeira(s) para o(s) utente(s) se sentar(em) durante a colheita e uma 
mesa de apoio para colocação do material necessário à colheita. Se existir mais do que um posto de colheita estes 
devem cumprir as regras de distanciamento físico;  
- A área da realização dos testes deve conter uma bancada ou mesa onde são efetuados os procedimentos técnicos;   
- As duas áreas podem coexistir no mesmo espaço desde que os postos de trabalho de ambas cumpram as regras de 
distanciamento físico entre si;   
- Nos locais designados para o atendimento e espera devem ser cumpridas as medidas de prevenção e controlo de 
infeção, nomeadamente, a garantia de distanciamento físico, a higienização das mãos, e a limpeza e desinfeção de 
superfícies e equipamentos, nos termos das recomendações da DGS”.   
 
O Colégio definiu como espaço para a realização destes procedimentos ou o pavilhão, ou os laboratórios de Biologia e 
de Física e Química, que estarão devidamente isolados (áreas generosas e capacidade de arejamento) para isolar 
alunos, pessoal docente e pessoal não docente. Este permite que seja arejado e que permita ter cada uma das pessoas 
com resultado positivo no teste distanciados pelo menos 2 metros de distância entre si e com colocação adequada de 
máscara. 
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“Biossegurança:   
- A realização da colheita do exsudado da nasofaringe e/ou orofaringe e do TRAg obedece a normas de biossegurança 
específicas, que obrigam à utilização de equipamento de proteção individual adequado (Orientação da DGS n.º 
015/2020 e Norma nº 007/2020 de 29/03/2020):  - Respirador N95 ou FFP2 ou equivalente   
- Bata impermeável e comprida   
- Luvas (de preferência, duplo par de luvas)   
- Proteção ocular (viseira ou óculos)   
- Touca   
- A gestão dos resíduos provenientes da recolha das amostras e da realização dos TRAg deve ser efetuada de acordo 
com a legislação em vigor e a sua eliminação estar assegurada por entidades competentes.  
 
Competências:   
- Os TRAg devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados.   
 
Comunicação de resultados e referenciação:   
- Os resultados podem ser comunicados oralmente aos utentes adultos no momento do teste.  Aos utentes menores, 
essa comunicação deverá ser feita por escrito aos encarregados de educação.   
- Todos os resultados dos testes devem ser registados em formato digital pela equipa de colheitas e transmitidos de 
modo formal ao utente através de boletim de resultado, sms, email ou outra via, até 12 horas depois da realização do 
teste;   
- A equipa que realizar os testes é responsável pela comunicação do respetivo resultado ao utente e pelo seu devido 
encaminhamento que, no caso de um resultado positivo, é feito nos termos da Norma 004/2020 da DGS.“  
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CONSENTIMENTO INFORMADO  
Para realização de teste rápido de antigénio (TRAG), para deteção de SARS-CoV-2 a alunos menores de idade  
 

Designação do Estabelecimento de Ensino: Colégio da Rainha Santa Isabel. 

Nome do Aluno: ______________________________________. Número de Utente de Saúde: __________________.  

Ano de Escolaridade: _____ ; Turma _____; Número: ______.  

Nome do Encarregado de educação: _________________________________________.  

Grau de Parentesco (quando aplicável): ______________________________________.  

Número do cartão de cidadão: _____________________________.  

Residência: ________________________________________________________; Concelho: __________________; 

Distrito: ______________.  

Telemóvel n.º: ______________; Endereço Eletrónico: __________________________.  

O meu educando foi diagnosticado com COVID-19 há menos de 90 dias [não deve realizar teste] � 

Declaro que consinto �  não consinto � (assinalar com X a opção pretendida) que ao meu educando, 

menor de idade, seja realizado teste rápido de antigénio (TRAG), para  deteção de SARS-CoV-2.  

Mais declaro que me foi previamente facultada toda a informação necessária, enquadramento  legal e 

sanitário, adequados à realização do teste, bem assim a garantia de que os dados  constantes da presente 

e os que resultem do teste efetuado serão utilizados exclusivamente  pelas autoridades sanitárias, em 

articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos  Escolares, para efeitos de sinalização de casos 

positivos, permanecendo os dados pessoais,  próprios e do meu educando, salvaguardados nos termos do 

disposto no Regulamento Geral de  Proteção de Dados e na demais legislação geral e especial em vigor.  

 

________________, _____/______/2021.  

 

O Encarregado de Educação: _______________________________________________ 
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CONSENTIMENTO INFORMADO  
Para realização de teste rápido de antigénio (TRAG), para deteção de  SARS-CoV-2 a docentes/não docentes  

 

 

Designação do Estabelecimento de Ensino: Colégio da Rainha Santa Isabel 

 Docente � Não Docente � (assinalar com X a opção correspondente)  

Nome: _____________________________________________. Número de Utente de Saúde: __________________.  

Número do cartão de cidadão: _____________________________.  

Residência: _________________________________________________________; Concelho: __________________; 

Distrito: ______________.  

Telemóvel n.º: ______________; Endereço Eletrónico: __________________________.  

 

Fui diagnosticada\o com COVID-19 há menos de 90 dias [não deve realizar teste] � 

Declaro que consinto �  não consinto � (assinalar com X a opção pretendida) que me seja realizado 

teste rápido de antigénio (TRAG), para deteção de SARS-CoV-2.  

Mais declaro que me foi previamente facultada toda a informação necessária, enquadramento  legal e 

sanitário, adequados à realização do teste, bem assim a garantia de que os dados  constantes da presente 

e os que resultem do teste efetuado serão utilizados exclusivamente  pelas autoridades sanitárias, em 

articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos  Escolares, para efeitos de sinalização de casos 

positivos, permanecendo os dados pessoais,  próprios, salvaguardados nos termos do disposto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados  e na demais legislação geral e especial em vigor.  

 

________________, _____/______/2021.  

 

O Declarante: ________________________________________________________ 

 

 


