
Plano de Contingência -  

Catequese do Amial - 2020/21  

 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO  
 

As recomendações para o controlo da transmissão de COVID 19 implicam a adoção de medidas 
de proteção individual, etiqueta respiratória, lavagem e higienização das mãos, distanciamento 
físico, auto-monitorização de sintomas e higienização e desinfeção de espaços e superfícies. 

É obrigatório o uso de máscaras no interior da Igreja e sala da catequese. 

Evitar tocar na parte da frente da máscara 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

Lavar as mãos ou desinfetá-las com uma solução antisséptica de base 
alcoólica (SABA) à entrada da Igreja e sala de catequese.  

 Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço, sempre que 
possível;  

Manter as regras de etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para a zona 
interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los num 
caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, 
de seguida.  

 Evitar partilhar materiais.  

 Respeitar os circuitos estabelecidos  

 Arejamento dos espaços com as janelas e portas abertas.  

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 
maçanetas, interruptores. 

 Caso a Direção-Geral da Saúde venha a recomendar outros procedimentos, os mesmos serão 
incorporados no presente Plano de Contingência. 

 

 

 

 



 Para além das medidas de prevenção de contágio enunciadas anteriormente no presente 
Plano, serão implementadas medidas adicionais para o regresso de todos  às atividades 
presenciais, nomeadamente: 

 1. Reorganização do dia de catequese presencial  

 2. Reorganização das salas.  

3. Definição de itinerários de circulação. 

4. Limitação nas entradas de Pais e Encarregados de Educação, que deverão entregar e 
recolher os seus Educandos, individualmente, no exterior da Igreja, cumprindo o 
distanciamento físico recomendado.  

5. Higienizar o calçado, num tapete de desinfeção.  

 6. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos alunos, devem manter-se 
as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

7.  Os Pais e Encarregados de Educação devem informar a Coordenação da Catequese e a 
respetiva catequista sempre que a criança ou alguém da sua proximidade tenha tido contacto 
com uma pessoa com sintomas sugestivos de COVID-19.  

8. No caso de doença aguda súbita da criança, esta será isolada das outras crianças, em sala de 
isolamento de acordo com o nosso plano de contingência, e acompanhada por um adulto. Os 
Pais ou Encarregados de Educação serão contactados para vir buscar a criança. A mesma só 
deverá regressar na ausência de sintomas, fazendo-se acompanhar por declaração médica 
comprovativa. 


