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NORMAS DE CONDUTA DE ESPAÇO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA 

TRANSMISSÃO DA COVID-19 – CRECHE 

 

As normas de conduta de espaço bem como medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID -19, complementam o Plano de Contingência (revisão) da 

Instituição, especificando aspectos particulares da dinâmica interna da resposta social. 

1- A entrega e recolha das crianças deverá ser efetuada por apenas um responsável, que 

obrigatoriamente usará máscara. Este deverá dirigir-se à campainha respeitando o 

trajecto sinalizado no exterior, e preferencialmente deverá ser sempre o mesmo. 

2- A entrada/recolha deverá ser efetuada de um modo breve devendo qualquer tipo de 

informação ser transmitido via telefónica. 

3- A criança deverá trazer uma mochila com: duas mudas de roupa, meias antiderrapantes 

(opcional), calçado suplente, fraldas, toalhetes, garrafa de água, chupeta, biberão, saco 

plástico para a colocação de roupa suja. Todos os materiais mencionados serão 

devolvidos à família no final da semana, com exceção da roupa suja(entregue sempre 

que necessário). Os materiais suscetíveis de desinfecção serão desinfectados na 

instituição. 

4- Uma vez no interior das instalações, o colaborador responsável procederá à 

desinfecção das mãos da criança, bem como do seu calçado, mochila e casaco , que 

ficarão acondicionados em local próprio, exterior à sala de atividades. 

5- Na sala de atividades é permitida a utilização de meias antiderrapantes ou calçado 

alternativo. 

6- Não é permitida a entrada de crianças com qualquer tipo de doença. O responsável 

deverá informar o colaborador sempre que exista alguma condição de doença na 

família. 

7- Não é permitida a entrada de qualquer brinquedo ou acessório do exterior. 

8- As cadeiras de transporte não podem ficar na instituição. 

9- A alimentação é colocada pela equipa da cozinha na copa (espaço contíguo à sala de 

atividades). 
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10- Para as sestas serão utilizados os berços de grades da sala 0 e os colchões que 

distarão 2 metros entre si. Em ambas as estruturas, as crianças serão posicionadas na 

direção contrária umas das outras (pés/cabeça). Serão utilizadas forras individuais, 

trocadas diariamente; o espaço será higienizado no mínimo duas vezes por dia. 

11- O momento anterior e posterior à muda de cada criança implica a higienização do 

espaço destinado a tal, por parte do colaborador, bem como a higienização das mãos. 

12- Todo o espaço e estrutura de apoio (colchões, sanitas, potes, brinquedos, puxadores, 

cadeiras de alimentação, cadeiras de descanso, camas…) serão higienizadas no 

mínimo duas vezes e arejados sempre que possível. 

13- Cada criança terá a sua cadeira de descanso e de alimentação, bem como colchão ou 

berço. 

14- Perante qualquer sintoma suspeito, conforme Plano de Contingência, a criança será 

acompanhada por um colaborador para a sala de isolamento – Sala de Reuniões da 

Creche. Aqui proceder-se-á conforme protocolo do Plano de Contingência. 

15- As colaboradoras usarão farda exclusiva para o trabalho, sobreposta por bata própria. 

Nos momentos de alimentação e higienização será utilizado avental descartável 

sobreposto à bata. Para os momentos de higienização e alimentação utilizarão máscara 

e viseira. 

16- Os responsáveis pela criança deverão actualizar os seus dados de e-mail, fazendo-o 

chegar à educadora. Esta será a via de comunicação preferencial. 

17- A execução de todos os procedimentos será supervisionada pela equipa de saúde da 

instituição. 

18- Estas normas serão revistas e alteradas sempre que necessário, procedendo-se à 

divulgação do mesmo junto de todos os interessados. 

19- A instituição garantirá o cumprimento integral de todas as condições a que se propõe, 

sendo fundamental o compromisso de todos os responsáveis legais com as normas 

propostas, para o bem estar dos seus educandos. Como sempre, contamos consigo, 

com a sua integridade e responsabilidade. 
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