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22. INTRO
ODUÇÃO
O presentee documento dá a divulgarr os pontos esssenciais do Plano
P
de Conttingência da N.O.D.
N
Imobiiliària, lda paara a Doença por Coronavíírus (COVID-119) estabelecido pela N.O..D. Imobiliària, lda,
fornecce informaçãoo aos colabooradores da eempresa sobrre esta nova doença, sobbre as mediddas de
prevenção e controolo desta infeçção, e sobre oos procedimenntos e medidass a adotar perrante a identifficação
de cassos suspeitoss e/ou confirmaados. O Planoo de Contingêência da N.O.D
D. Imobiliàriaa, lda para a Doença
D
por C
Coronavírus (C
COVID-19) fooi desenvolviddo com base nas orientaçõões da Direçção-Geral da Saúde
(DGS) e na melhhor evidência científica dissponível até ao momentoo. Os colabooradores da N.O.D.
N
Imobiiliària, lda serrão informadoos sobre a doeença por coronnavírus (COVID19) e sobree as formas dee evitar
a trannsmissão, atraavés dos meioos mais adeqquados: Boletim Informativoo, por correio eletrónico, affixação
de caartazes nos espaços
e
com
muns, etc. Dee igual modoo, a informação sobre as recomendaçções e
procedimentos estaabelecidos noo Plano de Coontingência da N.O.D. Imo
obiliària, lda para a Doença por
Coronnavírus (COV
VID-19) será amplamente
a
ddivulgada, atrravés dos meeios mais adeequados. A N.O.D.
N
Imobiiliària, lda esstá compromeetida com a pproteção da saúde e a seggurança dos sseus colaboraadores,
tendo também um papel importtante a desem
mpenhar na limitação
l
do impacto
i
negaativo deste suurto na
comunidade, face às
à valências de
d conhecimennto que detêm
m em diversas áreas.

33. A DOE
ENÇA POR
R CORON
NAVÍRUS
S (COVID--19)
Os coronaavírus são um
ma família de vírus conheciidos por causar doença noo ser humano e são
bastante comuns em
e todo o mundo.
m
A infeeção origina sintomas
s
inesspecíficos com
mo tosse, febbre ou
dificuldade respiraatória, ou appresentar-se como doençça mais gravve, como pnneumonia. O novo
coronavírus (SARS
S-CoV-2), agennte causador da doença poor coronavíruss (COVID-19), foi identificaddo pela
primeira vez em deezembro de 20019, na Cidadee de Wuhan (China).
(
Emboora o epicentroo da epidemiaa tenha
ocorrido em Wuhann, Província dee Hubei (Chinna), onde estão relatados a maior parte d os casos, o risco de
infeçãão não se lim
mita a Wuhan, mas a quualquer regiãoo com casos confirmadoss onde se veerifique
transm
missão ativa e sustentada do
d vírus. Atuaalmente o seggundo país com o número dde casos é o Irão (à
data dda elaboraçãoo do Plano de Contingência da N.O.D. Im
mobiliària, ldaa seguido pelaa Itália. O períoodo de
incubaação do novoo coronavírus é de 2 a 14 ddias. Isto signnifica que se uma
u pessoa ppermanecer bem
b 14
dias aapós contactaar com um casso confirmadoo de doença por
p coronavíruus (COVID-199), é pouco prrovável
que tenha sido coontagiada. Appós exposiçãoo a um caso confirmado de COVID-199, podem surrgir os
seguinntes sintomass:
 Dificuldadee respiratória;
 Tosse;
 Febre.
De forma geral, estas infeções podeem causar sinntomas mais graves
g
em peessoas com sistema
imunittário mais fraggilizado, pessooas mais velh as, e pessoass com doenças crónicas com
mo diabetes, cancro
e doenças respiratóórias.
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44. A TRANSMISSÃ
ÃO DO CO
OVID-19
Pelo que é conhecido de outros cooronavírus, a transmissão de COVID-199 acontece quando
q
existee contacto próóximo (perímeetro até 2 meetros) com uma pessoa innfetada. O rissco de transm
missão
aumenta quanto maior
m
for o peeríodo de conntacto com um
ma pessoa innfetada. As ggotículas produzidas
quanddo uma pessooa infetada tossse ou espirraa (secreções respiratórias que
q contêm o vírus) são a via de
transm
missão mais im
mportante. Exxistem duas foormas através das quais um
ma pessoa podde ficar infetadda:
 As secreçções podem ser
s diretamennte expelidas para a boca ou nariz dass pessoas em
m redor
(perímetroo até 2 metros) ou podem seer inaladas paara os pulmões;
 Uma pesssoa também pode ficar infettada ao tocar em superfícies ou objetos qque possam teer sido
contaminaados com secrreções respiraatórias e depois tocar na sua própria bocaa, nariz ou olhhos.
Embora o epicentro daa epidemia sseja em Wuhan, Provínciaa de Hubei (C
China), onde estão
relatados a maior parte
p
dos casoos, o risco de iinfeção estende-se a qualquer área interrnacional com casos
confirmados onde se
s verifique traansmissão ativva e sustentada do vírus.

55. O QUE
E É UM CA
ASO SUS
SPEITO
A classificcação de um
m caso comoo suspeito dee doença por coronavíruss (COVID-19)) deve
obedeecer a critérioss clínicos e eppidemiológicoss. A definição seguinte é baaseada na infoormação atualmente
disponnível no Centrro Europeu dee Prevenção e Controlo de Doença (ECD
DC).

Critério
os clínicos

Critéérios epidem
miológicos

Feebre
OU
Tosse
OU
Dificuldadee respiratória

História de
d viagem ppara áreas com
transmissãão comunitáária ativa* no
os 14
dias anterriores ao iníccio de sintomas
OU
Contacto
o com caso cconfirmado ou
provável dee infeção poor COVID-199, nos
14 dias an
ntes do iníci o dos sintom
mas
OU
Profission
nal de saúdee ou pessoa que
tenha esstado numa instituição de
saúde onde são trataddos doentes com
COVID-119

E

*Áreas com transm
missão comunnitária ativa: Norte de Itália (regiões de Emiglia-Roomagna, Lombbardia,
Piemoonte, Veneto),, China, Coreia do Sul, Singgapura, Japãoo e Irão.

6

66. DEFINIÇÃO DA
A ÁREA D
DE ISOLAMENTO
É estabelecida uma área
á
de isolaamento na N.O.D. Imobiliària, lda. A colocação de
d um
colaboorador ou visitante suspeitto de infeção por COVID-119 numa áreaa de isolamennto visa impeddir que
outross colaboradorees possam seer expostos e infetados. Essta medida tem
m como princiipal objetivo evitar
e
a
propaagação de umaa doença transmissível.
Na N.O.D
D. Imobiliàriaa, lda foi deefinida a segguinte área de
d isolamentoo: quarto-suiite do
apartaamento “San
nto-Antonio” sito no piso cave do emp
preendimento
o “Destino Liisboa Apartm
ments”
(prédio onde fica a sede da em
mpresa). Esta área deverá estar
e
equipadaa com:
 telefone;
 cadeira ouu marquesa (ppara descansoo e conforto do colaboradorr suspeito de infeção por COVIDC
19, enquanto aguarda a validação dee caso e o eveentual transporte pelo INEM
M);
 kit com ággua e alguns alimentos
a
não perecíveis;
 contentor de resíduos (ccom abertura não manual e saco de plásstico);
 solução anntisséptica de base alcoólicca;
 toalhetes de
d papel;
 máscara(ss) cirúrgica(s);
 luvas desccartáveis;
 termómetrro.
Nesta áreea, existe um
ma instalaçãoo sanitária devidamente
d
equipada, noomeadamentee com
doseaador de sabãoo e toalhetes de
d papel, paraa a utilização exclusiva do caso suspeitoo. Os colaboraadores
deverrão ser informaados da localização da áreaa de isolamennto na sua insttituição.
Em obras afastadas da sede da emp resa, a zona definida
d
para isolamento doo caso suspeitto será
o própprio contentor do estaleiro onde
o
estarão ddisponíveis seeguintes meios:









telefone;
cadeira
kit com ággua e alguns alimentos
a
não perecíveis;
contentor de resíduos (ccom abertura não manual e saco de plásstico);
solução anntisséptica de base alcoólicca;
máscara(ss) cirúrgica(s);
luvas desccartáveis;
termómetrro.

77. DESIGNAÇÃO DO
D PONTTO FOCA
AL
A N.O.D. Imobiliària, lda
l designaráá um Responsável (Ponto Focal) pela ggestão de quualquer
caso suspeito de COVID-19.
C
Oss colaboradorres serão infoormados de quem é o Ressponsável. É a este
Pontoo Focal que deverá
d
ser reeportada umaa situação dee doença enqquadrada de um colaboraddor ou
7

visitannte com sintoomas e ligaçção epidemiollógica compaatíveis com a definição dee caso possível de
COVID-19. Sempree que for repportada uma ssituação de um
u colaborador ou visitantte com sintom
mas, o
Pontoo Focal deveerá asseguraar o cumprim
mento dos procedimentoos estabeleciddos no Planno de
Continngência da N..O.D. Imobiliàària, lda para a Doença porr Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focaal será
o elem
mento que accompanhará o caso suspeeito até à área de isolamento designad a, prestará o apoio
necesssário e desenncadeará os contactos
c
estaabelecidos no Plano de Conntingência da N.O.D. Imob
biliària,
lda.
Ponto focal

Natàlia Ferrnandes (Nathaalie)

+351 968 273 425

Ponto focal
(substituto)

Domingos Rodrigues (Dominique)

+33 6 98 19 66 50

Ponto focal
(Obra)

N/A

N/A

88. PROCE
EDIMENT
TOS NUM
M CASO SUSPEITO
S
O
Na situaçãão de caso su
uspeito validaado:





O colaborrador ou visitaante doente ddeverá permaanecer na áreea de isolameento (com máscara
cirúrgica, desde que a sua condiçãoo clínica o peermita), até à chegada da equipa do Innstituto
Nacional de
d Emergência Médica (IN
NEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o
hospital dee referência, onde serão ccolhidas as am
mostras biológgicas para reaalização de exames
laboratoriaais no INSA;
O acesso dos outros coolaboradores oou visitantes à área de isolaamento fica intterditado (excceto ao
ponto focaal);
O caso suspeito validaddo deverá perm
manecer na área
á de isolam
mento até à ch egada da equuipa do
INEM ativada pela DGS
S, de forma a restringir, aoo mínimo indisspensável, o ccontacto destee caso
com outroo(s) colaboraddores ou visitaantes. Devem
m ser evitadas deslocaçõess adicionais doo caso
suspeito validado
v
nas innstalações.

A DGS infforma a Autorridade de Saúúde Regional dos resultadoos laboratoriaais, que por suua vez
inform
ma a Autoridaade de Saúdee Local. A A
Autoridade de Saúde Locaal informa a ddireção da unidade
orgânica dos resultados dos testes laboratoriaais e:
 Se o casso não for confirmado, esste fica enceerrado para COVID-19, ssendo aplicaddos
procedimeentos habituais da unidadde orgânica, incluindo limpeza e desinnfeção da árrea
isolamentoo.
 Se o caso for confirm
mado, a áreaa de isolamennto deve ficar interditada até à validaçção
minação (limpeza e desinfeeção) pela Auutoridade de Saúde Local.. Esta interdiçção
descontam
poderá ser levantada peela Autoridadee de Saúde Loocal.

os
de
da
só
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99. PROCE
EDIMENT
TOS NUM
M CASO CONFIRM
C
ADO
Na situaçãão de caso co
onfirmado, o R
Responsável deve:
 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da áreaa de isolamentto;
 Reforçar a limpeza e deesinfeção, prinncipalmente nas
n superfícies frequentemeente manuseaadas e
mais utilizadas pelo doeente confirmaddo, com maioor probabilidadde de estarem
m contaminadaas. Dar
especial atenção
a
à limppeza e desinfeeção da sala de reuniões, secretárias, inncluindo mateeriais e
equipamentos utilizadoss pelo caso coonfirmado;
 Armazenaar os resíduos do caso confiirmado em saco de plásticoo.

10. PROCE
EDIMENT
TOS
P
PRÓXIMO
OS

NA
A

VIGIL
LÂNCIA

DE

C
CONTACTOS

Considera-se contacto próximo
p
uma pessoa que não
n apresentaa sintomas no momento, maas que
teve oou pode ter tiddo contacto com
c um caso confirmado de COVID-19. O tipo de expposição do coontacto
próxim
mo, determinaará o tipo de vigilância.
v
O ccontacto próxximo com casoo confirmado de COVID-199 pode
ser dee:
 A
Alto risco de exposição,
e
deefinido como:
 Colaboraddor do mesmo posto de trabbalho (gabinette, sala, secçãão, zona até 2 metros) do caaso;
 Colaboraddor ou visitantee que esteve cara-a-cara coom o caso confirmado ou qque esteve com este
em espaçoo fechado;
 Colaboraddor ou visitantte que partilhoou com o casso confirmadoo louça (pratoos, copos, talhheres),
toalhas ouu outros objetos ou equipam
mentos que possam
p
estar contaminadoss com expetooração,
sangue, gootículas respirratórias).
 B
Baixo risco dee exposição (casual),
(
definnido como:
 Colaboraddor ou visitantte que teve ccontacto esporádico (momeentâneo) com o caso confiirmado
(ex. em movimento/cirrculação duraante o qual houve expossição a 15 gotículas/secreções
respiratórias através de conversa carra-a-cara supeerior a 15 minuutos, tosse ouu espirro);
 Colaboraddor ou visitantee que prestou (aram) assistêência ao casoo confirmado, ddesde que tennha(m)
seguido as
a medidas de
d prevençãoo (ex. utilizaçção adequadaa da máscaraa e luvas; ettiqueta
respiratória; higiene dass mãos).
Além do referido anterriormente, peerante um caaso confirmado por COVVID-19, deverãão ser
ativaddos os proceedimentos de vigilância attiva dos contactos próxim
mos, relativam
mente ao iníccio de
sintom
matologia. Paara efeitos dee gestão doss contactos a Autoridadee de Saúde Local, em estreita
e
articulação com o Responsável,
R
deve:
 Identificar,, listar e classificar os contaactos próximoss (incluindo oss casuais);
 Proceder ao necessárrio acompanhhamento doss contactos (telefonar
(
diaariamente, infformar,
aconselhaar e referenciar, se necessáário).
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 O período de incubaçãoo estimado daa COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como meddida de precauução, a
vigilância ativa
a
dos conttatos próximo s decorre durante 14 dias desde
d
a data dda última expposição
a caso connfirmado.
A vigilância de conttactos próximoos deve ser a seguinte:
Alto Risco
R
de Exp
posição

Baixo
o Risco de Exxposição

 M
Monitorização ativa pela Autoridade
A
de Saúde
LLocal durante 14 dias desdee a última expoosição.
 A
Auto monitorização diária dos sintom
mas da
mas da
C
COVID-19, inccluindo febre, tosse ou dificculdade  Auto monitoorização diáriaa dos sintom
COVID-19,
incluindo
febre,
toss
e ou
eem respirar.
dificuldade em
e respirar.
 R
Restringir o contacto social ao
a indispensáável.
 Acompanhamento da situ
tuação pelo médico
m
 E
Evitar viajar.
do trabalho.
 E
Estar contacttável para monitorizaçãoo ativa
durante os 144 dias desdee a data daa última
eexposição.
É impportante sublinnhar que:
 A auto moonitorização diária, feita pello colaborador ou visitante, visa a avaliaação da febre (medir
a temperaatura corporal duas vezes poor dia e registtar o valor e a hora de mediição) e a verifficação
de tosse ou
o dificuldade em respirar;
 Se se verificarem sintomas da CO
OVID-19 e o colaborador ou visitante eestiver no local de
trabalho, devem-se
d
iniciiar os PROCE
EDIMENTOS NUM
N CASO SUSPEITO;
S
 Se nenhuum sintoma surgir
s
nos 144 dias decorrrentes da últtima exposiçãão, a situaçãão fica
encerradaa para COVID--19.

111.

U DE MÁSCARA
USO
M
AS NA CO
OMUNIDA
ADE

De accordo com a Informação n.º 009/2020 emitida pelaa DGS deve ser consideraada a utilizaçção de
máscaara de proteçãão na comuniddade, de form
ma a limitar a propagação
p
doo COVID-19.
Existeem 3 tipos de máscaras:
1. Respirado
ores (Filtering Face Piecee, FFP): equippamento de proteção
p
indivvidual destinaddo aos
profissionaais de saúde, de acordo com
m a Norma 0007/2020 da DG
GS;
22. Máscarass cirúrgicas: dispositivo
d
quee previne a transmissão dee agentes infeeciosos das peessoas
que utilizaam a máscara para as resta ntes;
33. Máscarass não-cirúrgiccas, comunitáárias ou de uso
u social: disspositivos de diferentes maateriais
têxteis, deestinados à poopulação gerall, não certificaados.
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É acoonselhada a uttilização de máscara nos seeguintes casoss:


Todos os profissionais de saúde, peessoas com sintomas respiratórios e pesssoas que entrem e
circulem em
e instituiçõess de saúde.



Alguns grupos profissioonais que du rante o exerccício de deterrminadas funçções não connsigam
manter um
ma distância de segurançça entre pesssoas, ou sejaa, onde não esteja garanntido o
distanciam
mento social (ex.: profissi onais das foorças de seggurança e m
militares, bombeiros,
distribuidoores de bens essenciais aoo domicílio, trrabalhadores nas instituiçõees de solidariedade
social, larees e rede de cuidados conntinuados integgrados, agenttes funerárioss e profissionaais que
façam atendimento ao público).
p



Todas as pessoas quee permaneçam
m em espaçoos interiores fechados
f
com
m múltiplas peessoas
(ex.: supeermercados, farmácias,
f
loj as ou estabeelecimentos comerciais,
c
tra
ransportes púúblicos,
etc.), com
mo medida de proteção addicional ao disstanciamento social, à higiiene das mãoos e à
etiqueta reespiratória.

d colocação, uso e remoçção e não annula as
O usoo de máscaraa implica o coonhecimento ddas técnicas de
mediddas fundamentais como o distanciamentoo social e a higgiene das mãoos.
No A
Anexo VII estãão descritas as técnicas para correta colocação, uso
u e remoçã
ção da máscaara de
proteçção.

112.

M
MEDIDAS
S DE PREV
VENÇÃO
O

A N.O
O.D. Imobiliàrria, lda deveráá adotar as seeguintes mediddas:
 Aplicar os procedimentoos de triagem da empresa descrito
d
no anexo 1.
 Alertar o Trabalhador
T
com
c sintomas e ligação eppidemiológica (compatíveis com a definiçção de
caso susppeito de COV
VID-19), proccedendo de forma
f
célere à comunicaçção interna entre
e
o
Trabalhador com sintom
mas - ou o traabalhador quee identifique um
u trabalhadoor com sintom
mas na
empresa – e a chefia direta e o empreegador (ou algguém por estee designado).
 Formar e sensibilizar
s
oss trabalhadorees para:
 Proceedimentos bássicos para higgienização dass mãos (ex. laavar as mãoss com água e sabão
durannte pelo mennos 20 seguundos; se estes
e
não esstiverem dispponíveis utilizze um
desinffetante para as mãos quue tenha peloo menos 70%
% de álcool, cobrindo toddas as
superrfícies das mããos e esfreganndo-as até ficcarem secas; sabão
s
e águaa devem ser usados
u
preferrencialmente se as mãos eestiverem visivelmente sujaas). É dispon ibilizado a toddos os
trabalhadores soluçção anticética em dispositivvo doseador inndividual.
 Proceedimentos de etiqueta respiiratória (ex. evvitar tossir ou espirrar paraa as mãos; tosssir ou
espirrrar para o anntebraço ou m
manga, com o antebraço fletido ou ussar lenço de papel;
higiennizar as mãos após o contaccto com secreeções respiratórias);
 Proceedimentos de colocação
c
de máscara cirúrgica (incluinddo a higienizaçção das mãoss antes
de colocar e após remover
r
a másscara);
11



113.

e a forma dde contacto enntre os
Proceedimentos de conduta sociaal (ex. alterar a frequência e/ou
trabalhadores e entre estes e oss clientes - evvitar o aperto de
d mão, as reeuniões preseenciais,
os postos de trabalho partilhadoss).

M
MEDIDAS
S DE PREV
VENÇÃO
O ESPECÍÍFICAS

A N.O
O.D. Imobiliàrria, lda implem
mentará de imeediato as seguintes medidaas:
 Disponibiliização de disspensadores de solução alcoólica noss espaços coomuns (instaalações
sanitárias espaços de reefeição), conddicionada à suua existência no
n mercado.
 Divulgaçãoo de informação aos colabooradores e eveentuais visitanntes (quando nnecessário).
 Definição de uma área de
d isolamentoo.
 Distribuiçãão de EPI´s: máscaras
m
e luvvas.
 Implementtação de Plano de Higienizaação.

os e Regras de Segurança
Procedimento
P

Transsporte/movim
mentação de trabalhadores
t
s


Durante a viagem é obrrigatório o usoo de máscarass;



A lotação do veículo deverá ser redduzida a metaade devendo os passageiroos posicionarr-se de
forma de cruz
c (diagonal) para aumenntar o afastamento;



Durante a viagem devem, se possíveel, manter a jaanela aberta para
p potenciarr a renovação do ar.
Evitar a reecirculação meecânica do ar através do sisstema de venttilação;



Diariamennte o responsáável da viaturra deverá proomover a higienização, com
m solução alccoólica
das superffícies da viatura: volante, allavanca da veelocidade e tabblier.

Refeiçções


Durante as refeições o trabalhador ddeve procurar manter-se o mais afastadoo possível dos seus
m
peloo menos dois llugares entre cada um e seentar-se de forrma cruzada. Nunca
colegas, mantendo
frente a freente;



Procurar gerir
g
os horárrios de almoçço de forma reduzir
r
a nº de
d pessoas ppresente no mesmo
m
espaço. (E
Ex: horas de almoço
a
por gruupos).
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o
Locaiis de trabalho


Em espaços fechados é obrigatório o uso de másccaras. (Ex. esccritório, interioor de edifícios));



Utilização de barreirass físicas (ex. janelas de vidro, acrílico, postigo) eentre trabalhaador e
utente/clieente/público;



Gestão e monitorizaçãão equilibradaa do acessoo de utentes//clientes/ púbblico ao interrior da
empresa/eestabelecimennto;



Limitação do tempo presenciaal
empresa/eestabelecimennto;



Restrição do acesso de utentes/clienttes/público a áreas
á
da empresa;



Marcação prévia para o atendimento de utentes/cliientes/público;



Implementtação de circcuitos/fluxos eespecíficos dee atendimentoo aos utentess/clientes/púbblico; »
disponibilizzação de másscaras sociaiss/comunitáriass a visitantes, fornecedorees e clientes/uutentes
da empreesa, ou instituuição da obriigatoriedade do seu uso quando visitaam, utilizam ou se
deslocam às instalações da empresaa/estabelecimeento



Ao final do
d dia, cada trabalhador deve procedeer à higienizaação do seu posto de traabalho
nomeadam
mente, ferramentas, mesa dde trabalho, teeclado e demais superfíciees do seu posto. Em
postos de trabalho moveis, frente de obra é obrigatório o uso dee luvas;



Reforço da
d limpeza e higienizaçãoo de pontoss de grande contacto: ttelefones, tecclados,
ferramentaas, maçanetass das portas, ccorrimãos, interruptores de luz, botões dee máquinas, etc.;
e



Ventilar o mais possívell os espaços ((janelas, portaas) e não prom
mover a recircuulação do ar.

(permanêência)

de

utentes/clienntes/

públicoo

na

11 de Maio dee 2020

A Gerência,
________________________________
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ANEX
XO I - FLUXO
OGRAMA DE SITUAÇÃO
O DE TRABA
ALHADOR COM
C
SINTOM
MAS

15

ANE
EXO II - ME
EDIDAS DE
E PREVENÇ
ÇÃO DA TRANSMIS
T
SÃO DO C
COVID-19
A melhor maneira
m
de prrevenir a infeçção é evitar a exposição aoo vírus. Existeem princípios gerais
que qualquer pessooa pode seguiir para prevennir a transmisssão de vírus reespiratórios:
 Lavar as mãos
m
com freequência – coom sabão e água,
á
ou esfregar as mãos ccom gel alcoóólico se
não for poossível lavar as
a mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados
u
preferencialmente sabão e água.

 Cobrir a boca
b
e o nariz com um lennço de papel descartável
d
seempre que forr necessário assoar,
a
tossir ou espirrar.
e
O lennço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seeguida,
deverão ser lavadas as mãos. Na auusência de lennços de papel descartável, ppoder-se-á tossir ou
espirrar paara a prega doo cotovelo. Nuunca se deve tossir
t
nem esppirrar para o aar ou para as mãos.
m
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 As pessooas que sin
ntam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem con
ntactar
telefonicam
mente a pessoa responsávvel para avaliaar a situação e aconselhar quais as meddidas a
tomar.
 Os colabooradores e eveentuais visitan tes devem lavvar as mãos:
 Antes de sair de caasa
 Ao chegar ao local de trabalho
 Após usar a casa de banho
 Após as pausas
 Antes das refeiçõess, incluindo lannches
 Antes de sair do loccal de trabalhoo
 Utilizar um
m gel alcoólicoo que contenhha pelo menoos 60% de álccool se não fo
for possível laavar as
mãos com
m água e sabão.
 Evitar toccar nos olhos, nariz e boca ssem ter lavado as mãos.
 Evitar con
ntacto próxim
mo com pessooas com tossee, febre ou dificculdade respirratória.
 Limpar e desinfetar
d
freqquentemente oobjetos e supeerfícies de utilização comum
m.

 Em caso de
d sintomas ou dúvidas conntactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.
 Não se deeslocar diretam
mente para neenhum estabellecimento de saúde.
s
 Consultar regularmente informação aafixada e em http://www.dgs
h
s.pt

m geral não está recomenddado, uma veez que
O uso de máscaras de proteção na ppopulação em
não há qualquer evvidência de beenefício do seuu uso fora de estabelecimenntos de saúdee.
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ANE
EXO III - FLUXOG
F
RAMA DE
E SITUAÇ
ÇÃO DE TRABALHADOR
T
SEM
S
SINTTOMAS DE
D COVID
D-19 NUM
MA EMPR
RESA
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ANE
EXO IV – FO
OLHETO IN
NFORMATTIVO: RECOMENDAÇ
ÇÕES GER
RAIS
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Anexxo V – FOLHETO INFO
ORMATIVO: TÉCNICA DE
D HIGIENE
E DAS MÃO
OS COM ÁG
GUA E
SABÃ
ÃO
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Anexxo VI – FO
OLHETO INF
FORMATIVO
O: TÉCNICA
A DE HIGIE
ENE DAS M ÃOS COM GEL
ALCO
OÓLICO
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Anexxo VII – COM
MO COLOCA
AR CORRETA
AMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA
C
A
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