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Introdução

• A Organização Mundial de Saúde (OMS), a 31 de dezembro de 2019, foi informada de casos de
pneumonia na cidade de Wuhan – China. Na sequência desta informação e de estudos de investigação à
causa da doença foi identificado um novo coronavírus, a 7 de janeiro de 2020, que foi denominado
COVID-19. Os Países aumentaram a sua vigilância para diagnosticar rapidamente possíveis novos casos de
COVID-19.

• No âmbito desta doença extremamente contagiosa, transmissível através de gotículas respiratórias
(partículas superiores a 5 micra), pelo contacto direto com secreções infeciosas e por aerossóis em
procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron), a OMG declarou Emergência de
Saúde Pública Internacional.

• Em Portugal a Direção-Geral da Saúde (DGS) tem seguido o desenvolvimento do surto no contexto da
identificação do novo vírus, tendo ativado o dispositivo de Saúde Pública do país, com monitorização e
vigilância epidemiológica, gestão e comunicação de risco, habituais nestas situações.
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Introdução

• O reconhecimento por parte da OMS e da DGS dos riscos existentes originou a estruturação de um Plano
de Contingência Nacional destinado a prevenir, conter e controlar os efeitos associados a esta doença. No
âmbito deste plano foi recomendada a integração das empresas que integram os setores estratégicos
nacionais, nomeadamente a água, a energia, as comunicações e os transportes a quem são fornecidas,
por parte da DGS, informações e orientações técnicas que lhes possibilitem o planeamento e
implementação de um conjunto de procedimentos destinados a proteger a saúde dos seus trabalhadores
e a reduzir o impacto económico e social resultante de tal pandemia.

• A 11 de março de 2020 a OMS declara o surto de coronavírus uma pandemia global.
• Publicação do Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, que " Estabelece medidas excecionais e

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19“.
• Publicação do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março de 2020, que "Procede à execução da declaração do

estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março“.
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Objetivo

O presente documento tem por objetivos:

• Definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma possível contaminação com a COVID-19
da população da empresa e restante população com quem haja contacto laboral;

• Estabelecer os procedimentos e as medidas destinadas a assegurar o direito fundamental às condições de 
segurança e saúde dos Colaboradores do O FELIZ, assim como a implementar medidas de contenção da 
propagação por COVID-19;

• Proteger a saúde de Colaboradores, Clientes, Fornecedores e demais Entidades Externas;

• Garantir a continuidade das atividades essenciais à manutenção do negócio, assegurando a manutenção 
dos serviços que venham a ser considerados nucleares e no limite avaliar o encerramento da empresa;

• Assegurar uma resposta coordenada com as Autoridades de Saúde Pública.
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Âmbito de Aplicação

• O presente Plano de Contingência aplica-se a todos os Colaboradores do O FELIZ e a todas as Entidades 
Externas (Clientes, Fornecedores e demais Entidades) que se encontrem nas instalações da O FELIZ;

• O presente Plano de Contingência segue a informação e as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS),
nomeadamente,

• “Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020”;
• “Informação Técnica de Saúde Ocupacional n.º 15/2020 de 17/04/2020”.

• O presente Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que se justificar;

• Equipa Responsável pela validação e implementação do presente Plano de Contingência:
• Eduarda Barbosa (Diretora de Recursos Humanos);
• Adriana Feliz (Psicóloga Organizacional);
• Ilda Guia (Gestora de Segurança).

• O presente Plano de Contingência é temporário e mantém-se em vigor até determinação em contrário 
pela Administração da Empresa. 6
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Âmbito de Aplicação

• O presente Plano de Contingência é temporário e mantém-se em vigor até determinação em contrário
pela Administração da Empresa;

• A Empresa está atenta e segue as recomendações da DGS e das Autoridades de Saúde quanto às medidas
de prevenção a instituir nos locais de trabalho para diminuir o risco de infeção por SARS-CoV-2,
nomeadamente as Normas, Orientações e outros referenciais emanados pela DGS, para além de outras
recomendações de autoridades competentes, como da ACT em matéria de condições de segurança no
trabalho.
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Contactos

• Informação da Direção-Geral de Saúde: www.dgs.pt

• Informação em caso de dúvidas e emergência:
• Email: covid19@ofeliz.com;
• Telemóvel:

• Eduarda Barbosa: +351 917 843 365
• Adriana Feliz: +351 917 335 955

• Linha SNS 24 – 808 24 24 24
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Informação

• O Coronavírus(CoV) pertence a uma grande família de vírus que causam doenças que variam desde
constipações comuns a doenças respiratórias mais graves. O vírus é altamente contagioso.

• O período é de 2 a 14 dias (os primeiros sintomas podem aparecer entre 4 a 6 dias);
• Sintomas mais frequentes:
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Informação

• Transmissão da Infeção:

• Gotículas respiratórias que se espalham quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala, podendo 
serem inaladas ou pousarem na boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas;

• Contacto das mãos com uma superfície ou objeto infetado e se em seguida existir contacto com a 
boca, nariz ou olhos pode provocar infeção;

• Contacto direto com secreções respiratórias infeciosas, com fezes ou com superfícies contaminadas;
• Aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (por exemplo as nebulizações).

• Até à presente data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.

• As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as vias de 
transmissão direta (via área e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados).
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Informação

• As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as seguintes vias
de transmissão da SARS-CoV-2:

• Direta: quando há contacto próximo (menos de 2 metros) com uma pessoa infetada, sendo o risco
de contágio maior quanto maior a duração dessa contacto;

• Indireta: através do contacto com componentes materiais do trabalho (ex.: superfícies e objetos) ou
mãos contaminadas com secreções respiratórias de uma pessoa infetada, e posterior transferências
para as mucosas da boca, nariz ou olhos de outra pessoa.
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Informação

Grupos de Risco:

• Pessoas com idade superior a 60 anos;
• Trabalhadores com doenças crónicas, tais como, diabetes, imunossupressão (por medicação, doença

oncológica ou autoimune);
• Doentes com distúrbios respiratórios (asma, bronquite e hábitos tabágicos).
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Informação

• Definição de Caso Suspeito:
De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito:
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Informação

• Contactos Próximos:
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Informação

• Recomendações Gerais aos 
Colaboradores:
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Atividades essenciais

O FELIZ define como atividades essenciais ou nucleares e para as quais procurará garantir o funcionamento
para a manutenção do negócio:

• A gestão da empresa;
• A produção em fábrica;
• Os serviços informáticos e o apoio destes aos trabalhadores da empresa;
• Os serviços de limpeza e desinfeção;
• Os serviços de contabilidade;
• Os serviços financeiros e de tesouraria;
• A gestão de recursos humanos.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Distanciamento Social

• Manter uma distância superior a 2 metros com o interlocutor em ambientes fechados;
• Não permanecer em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade;
• Estão proibidos “ajuntamentos”  de pessoas, seja em que circunstância for;
• Manter o afastamento de trabalhadores com sintomas;
• Afastamento temporário de trabalhadores nos 14 dias após o regresso de zonas afetadas pela COVID-19;
• Sempre que possível, privilegiar o trabalho “lado a lado”, entre trabalhadores, ou de costas (um para o 

outro), em detrimento do trabalho “cara a cara”.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Trabalho presencial

• A Empresa deve estabelecer as atividades e serviços essenciais que devem ser assegurados;
• Deve existir um distanciamento entre os Colaboradores que se encontram em regime de trabalho

presencial, em função das condições existentes na Empresa;
• Os espaços físicos e os postos/locais de trabalho deverão ser reorganizados por forma a manter o

distanciamento necessários;
• Sempre que possível, deverá ser reduzido o número de Colaboradores por cada sala;
• Caso não seja possível manter um distanciamento mínimo de segurança, devem ser adotados,

preferencialmente, horários desfasados;
• Devem ser adotados procedimentos de conduta social por forma a eliminar determinados contactos

como apertos de mão e abraços.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Trabalho presencial

• Todos os aglomerados de pessoas na empresa estão proibidos, nomeadamente confraternizações sociais
como:

• Convívios;
• Celebrações de aniversário
• Refeições conjuntas.

• Sempre que possível, circule pela direita, quer nos espaços exterior da Empresa, quer nos espaços
interiores.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Teletrabalho

• Sempre que as funções em causa o permitam, deve ser privilegiada a adoção do regime de teletrabalho;
• Cada Responsável de Unidade de Negócio e/ou Departamento deve definir quais as funções e tarefas que

poderão ser exercidas em regime de Teletrabalho;
• Para a funções compatíveis com a realização de teletrabalho, o Colaborador deve estar disponível para se

deslocar à empresa sempre que necessário;
• Caso algum Colaborador cuja função seja compatível com Teletrabalho manifeste preferência em

trabalhar na Empresa, cabe ao seu Responsável avaliar as circunstâncias por forma a reduzir o risco de
contacto com outros com outros Colaboradores e minimizar o risco de contágio;

• Para efeitos de Teletrabalho, durante o período do presente plano de contingência, os colaboradores
estão autorizados a levar os equipamentos (computadores, monitores, ratos e teclados) necessários para
casa, devendo informar para o efeito o Responsável pelo Departamento de Tecnologias de Informação e
Comunicação (DTIC);
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Medidas de Prevenção e Contenção
Teletrabalho

• Trabalhadores em regime de outsourcing deverão trabalhar a partir das suas empresas de origem;
• Evitar o isolamento dos trabalhadores em teletrabalho, promovendo contactos regulares entre o

Colaborador e a Empresa e entre Colaboradores, designadamente pelo recurso a videoconferências;
• Proporcionar aos Colaboradores que se encontrem em regime de teletrabalho, boas condições de

trabalho, designadamente em termos de tecnologias de informação e de comunicação, respeitando os
tempos de descanso e de repouso da família.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Higienização

• Colocação de solução antissética de base alcoólica (SABA), com pelo menos 70% de álcool, em locais 
estratégicos da empresa (receção, zona de refeições, balcões de atendimento ao público e gabinetes);

• Disponibilização de toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais
onde seja possível a higienização das mãos;

• Afixação em todos os WC´s das instruções de lavagem de mãos;
• Reforço da limpeza em:

• Áreas de passagem frequente;
• Salas de reuniões;
• Puxadores/maçanetas das portas;
• Postos de trabalho (secretárias, monitores, ratos, teclados e telefones);
• Corrimões;
• Relógios de ponto;
• Instalações sanitárias.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Higienização

• Utilização de luvas e panos de limpeza lavados com frequência para a realização das tarefas de limpeza;
• Assegurar a reposição diária da solução antissética de base alcoólica (SABA) e manutenção dos respetivos 

equipamentos;
• Incentivar os Colaboradores da Empresa à utilização da solução antissética de base alcoólica (SABA);
• Caso o Colaborador estiver em contacto com objetos partilhados (ex. telemóveis, dinheiro e material de 

escritório), e sempre que o mesmo não possa ser evitado, devem ser adotadas, com a maior brevidade 
possível após o contacto, medidas de higienização das mãos.

• Após um contacto com secreções respiratórias deve-se lavar sempre as mãos;
• Sensibilizar os Colaboradores para a não utilização de luvas.
• Sensibilizar os Colaboradores para a higienização frequente das mão com água e sabão ou solução 

alcoólica (ver “Procedimentos básicos para a higienização das mãos”);
• Colocação de solução alcoólica em todas as viaturas da Empresa;
• Divulgação a todos os Colaboradores as Recomendações relativas a medidas de higiene;
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Medidas de Prevenção e Contenção
Higienização

• Limpar e desinfetar a própria área de trabalho, objetos partilhados e superfícies partilhadas regularmente
(se possível, 2x por dia)

• Afixar posters informativos que promovam a higienização das mãos, assim como as principais medidas de 
prevenção.
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Medidas de Prevenção 
e Contenção
Higienização

Procedimentos básicos 
para higienização das 
mãos
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Medidas de Prevenção e Contenção
Protocolo de Entrada em Casa
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Medidas de Prevenção e Contenção
Protocolo de Saída de Casa
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Medidas de Prevenção e Contenção
Etiqueta respiratória

• Regra geral: evitar tossir ou espirrar para as mãos;
• Se o Colaborador tossir ou espirrar deve fazê-lo para a prega do cotovelo, com o antebraço fletido, ou

usar lenço de papel (que deve ser imediatamente colocado no contentor de resíduos) e não para as mãos;
• Usar lenços de papel uma única vez para se assoar;
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções

respiratórias.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Higiene e limpeza das instalações

• As tarefas de limpeza, higiene e desinfeção da Empresa devem ser intensificadas e todas as zonas e a
todos os níveis;

• Existe um Plano de Higienização das instalações fornecido pela empresa prestadora de serviços;
• Os equipamentos de limpeza devem ser utilizados de acordo com o Plano de Higienização, devendo ser

limpos e desinfetados após a sua utilização;
• A desinfeção das instalações tem caráter diário e é realizada com recurso a agentes adequados;
• Para os casos de contacto frequente com objetos ou superfícies (ex. máquinas de vending, maçanetas das

portas, corrimãos, balcões, interruptores de luz, telefones, etc.) é assegurada a desinfeção periódica
desses objetos ou superfícies com recurso a produtos adequados e eficazes;

• Não utilização de balneários para efeitos de banho e mudança de roupa (trabalhadores devem vir
equipados de casa);

• Colocação de barreiras no acesso aos duches;
• Substituição temporária dos registos biométricos no relógio de ponto por registo através de cartão;
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Medidas de Prevenção e Contenção
Higiene e limpeza das instalações

• Manter as portas dos gabinetes abertas/entreabertas por forma a evitar a abertura da mesma com
recurso à maçaneta;

• Abrir as janelas, sempre que possível, por forma a existir circulação de ar;
• Para os espaço comuns (salas de reuniões e refeitórios) devem ser estabelecidas regras de utilização;
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Medidas de Prevenção e Contenção
Partilha de alimentos e objetos

• Reforçar a lavagem das mãos antes da ingestão de alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que
as mãos estiverem sujas;

• Não deve existir a partilha de alimentos e de utensílios de cozinha;
• Em particular, não devem ser partilhados:

• Telemóveis, auscultadores/auriculares, teclados e ratos. Se tal não for possível, devem ser
desinfetados antes e depois de cada utilização;

• Bebidas ou alimentos embalados cujo exterior seja manipulado com as mãos;
• Loiças e utensílios de cozinha. Após cada utilização, estes devem ser lavados com água quente e

sabão/detergente.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Equipamentos de proteção individual

• São disponibilizadas diariamente aos Colaboradores máscaras de proteção individual;
• As máscaras de proteção individual são de uso obrigatório no interior das instalações.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Visitas e reuniões externas

• As reuniões presenciais com Entidades Externas deverão limitar-se ao estritamente necessário para o
funcionamento do negócio e desde que não haja possibilidade de realizar a mesma por videoconferência;

• Deverão ser suspensas as visitas e reuniões comerciais de rotina, limitando-se as mesmas ao estritamente
necessário;

• Sempre que possível, substituir as reuniões presenciais com Clientes, Fornecedores e demais Entidades
por videoconferência (por exemplo, através de Skype, Teams, Zoom ou Google Meet);

• A participação em seminários, congressos, workshops externos e formação deverá ser cancelada.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Reuniões internas

• Restringir ao mínimo necessário as reuniões internas;
• Para os casos estritamente necessários, o número de colaboradores em cada reunião não deverá ser

superior a 4, com uma distância mínima de 2 metros entre cada pessoal;
• Deverá haver um período mínimo de 30 minutos entre reuniões para permitir que as salas arejarem e

para que sejam limpas.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Viaturas

• No caso de viaturas de trabalho partilhadas, proceder à limpeza/desinfeção após utilização (puxadores,
volante, caixa de velocidades e tablier);

• Nas deslocações em viaturas da Empresa não é permitido que viagem mais do que 4 Colaboradores em
simultâneo;

• Sempre que na mesma viatura viajarem mais do que 2 Colaboradores devem usar, obrigatoriamente,
máscaras de proteção.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Viagens e Deslocações

• Deverão ser restringidas ao máximo a circulação de pessoas, pelo que apenas deslocações que sejam
imprescindíveis para a manutenção do negócio deverão ser mantidas (por exemplo, entregas essenciais
de materiais e reuniões no exterior que sejam inadiáveis e que não possam ser realizadas por
videoconferência);

• Todos os Colaboradores devem, na medida do possível, evitar a utilização de transportes públicos;
• Estão interditas quaisquer viagens de negócios internacionais a países ou zonas de contaminação

comunitária ativa;
• Aconselha-se vivamente que se evitem deslocações a zonas de risco e locais de grande aglomeração de

pessoas;
• Sempre que os colaboradores viajarem a título pessoal para o estrangeiro, deverão informar o DRH (ver

Contactos) sobre o local e duração da viagem e tomar as medidas de proteção recomendadas pela DGS
durante e após a viagem;

• Reduzir ao estritamente necessário as viagens internacionais.

36

COVID-19
Plano de Contingência



Medidas de Prevenção e Contenção
Serviços mínimos presenciais

• O Responsável de cada Unidade de Negócios ou Departamento deve definir a necessidade de serviços
mínimos presenciais;

• Para a mesma função, não devem estar presentes fisicamente no escritório mais do que 1 Colaborador,
pelo que, se existirem mais do que 1 Colaborador para a mesma função ou cujas funções principais
possam ser asseguradas por outro Colaborador, caso 1 Colaborador fique a assegurar os serviços mínimos
no escritório, o(s) outro(s) devem ficar ao serviço em regime de Teletrabalho;

• É permitido que se utilize o regime de rotatividade entre os Colaboradores presentes fisicamente a
assegurar os serviços mínimos e os Colaboradores em regime de Teletrabalho;
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Medidas de Prevenção e Contenção
Atendimento Comercial/Administrativo

• Em todos os locais de atendimento comercial/público deverão ser delimitadas a zona de atendimento por
forma a criar um espaço mínimo de segurança, colocando a respetiva sinalética no chão, evitando o
contacto próximo entre as administrativas e os Clientes, Fornecedores e Entidades Externas;

• Colocar barreiras físicas (ex. janelas de vidro, separadores de acrílico ou postigos) para locais com
atendimento ao público e, sempre que aplicável, manter uma distância de 2 metros e sinalização
complementar (marcas e sinalética no chão).
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Medidas de Prevenção e Contenção
Áreas de Receção

• Colocação de fita de marcação de distanciamento de, pelo menos, 2 metros entre o interlocutor e a
rececionista;

• A porta da receção deverá ser de abertura automática ou permanecer entreaberta;
• Não devem permanecer na área de receção mais do que 1 pessoa.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Refeitório/Cantina

• Reduzir o número de mesas disponíveis por forma a manter um distanciamento mínimo de 2 metros
entre as mesas;

• Cada mesa não deverá ser ocupada por mais do que 2 Colaboradores, sentando-se cada um numa ponta
da mesa;

• Cada Colaborador deverá estar a uma distância mínima de 2 metros dos outros colegas de trabalho (para
a frente e para os lados direito e esquerdo);

• Se for necessário, os horários de saída à hora de almoço, deverão ser alterados com diferenças de 30
minutos entre eles, para não haver coincidência no acesso ao Refeitório/Cantina.
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Medidas de Prevenção e Contenção
Outras medidas

• Identificação de funções/colaboradores-chave a assegurar medidas de continuidade de atividades críticas;
• Todos os Departamentos e Unidades de Negócio deverão ter uma lista de substituições atualizada para

que, caso hajam colaboradores doentes, as suas atividades sejam asseguradas;
• Toda a formação interna e externa deverá ser suspensa;
• Constituição de uma Equipa responsável pelo acompanhamento, adoção de novas medidas sempre que

se justificar e assegurar o cumprimento do Plano de Contingência;
• Enviar email para Clientes, Fornecedores e demais Entidades Externas a informar sobre:

• Procedimentos para cargas e descargas nas nossas instalações;
• Cancelamento de visitas e reuniões comerciais com Técnico-Comerciais;
• Cancelamento de reuniões com Fornecedores.

• Fica proibida a circulação e a utilização de pessoal da Produção na zona de Escritórios, ficando a cargo de
cada Responsável definir, se necessário, zonas para colocação e levantamento de documentos;
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Medidas de Prevenção e Contenção
Outras medidas

• Incentivar a utilização de ferramentas de comunicação digital (email, telemóvel, Skype, Teams, Zoom,
Google Meet, etc.);

• Privilegiar reuniões de trabalho de grupo que não sejam presenciais;
• Sempre que possível, reduzir a impressão e circulação de papel, utilizando os meios digitais para o efeito;
• Sempre que exequível, validar e assinar documentos através de meios digitais;
• A utilização da bomba de combustível deve ser efetuada, obrigatoriamente, com luvas de proteção, sedo

proibida a sua utilização sem as referidas luvas;
• Difusão de informação diversa pela Empresa;
• Dar a conhecer a todos os Colaboradores sobre a existência do Plano de Contingência na sua versão mais

atualizada e sobre a importância da colaboração de todos para o cumprimento das medidas de
prevenção;

• Evitar espaço confinados (reduzir a permanência em espaços pouco arejados e com grande aglomerado
de pessoas);

• Optar por atividades ao ar livre;
42

COVID-19
Plano de Contingência



Medidas de Prevenção e Contenção
Outras medidas

• Evitar as deslocações a locais e espaços públicos;
• Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;
• Não partilhar bens pessoais;
• Informar o DRH para os seguintes contactos:

• Email: covid19@ofeliz.com;
• Telemóvel:

• Eduarda Barbosa: +351 917 843 365
• Adriana Feliz: +351 917 335 955
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Procedimentos em Caso Não Suspeito e Caso Suspeito Não Validado

• Em Caso Suspeito Não Validado:
• Este fica encerrado para COVID-19;
• O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador;
• O trabalhador informa a chefia direta da não validação e esta deve informar o DRH.

• Em ambas as situações, o Colaborador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista clínico,
seguindo as orientações e procedimentos habituais da Linha Saúde 24;

• Será necessária a intervenção posterior da Medicina do Trabalho para seguimento.
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Procedimentos em Caso Suspeito

• Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um
trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar a
chefia direta (preferencialmente por via telefónica), evitar qualquer contacto e dirigir-se para a Sala de
Isolamento já com os EPI colocados;

• A chefia direta deve contactar de imediato o DRH;
• No caso de existirem trabalhadores que acompanhem/prestem assistência ao trabalhador com sintomas,

devem colocar, momentos antes de iniciar a assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis (para
além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o trabalhador
doente);

• Na Sala de Isolamento, o colaborador deve ligar para o SNS 24 relatando a situação em concreto (808 24
24 24);

• O trabalhador deve usar e colocar a si mesmo a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir.
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Procedimentos em Caso Suspeito

• O trabalhador deverá permanecer na Sala de Isolamento (com máscara cirúrgica) até receber as
instruções da Autoridade de Saúde Pública;

• Nenhum Colaborador deve entrar nas salas de isolamento ou em contacto físico com alguém que se
encontre em isolamento;

• O DRH deve identificar os contactos próximos do Colaborador e comunicar essa informação à Unidade de
Saúde Pública local (nome, n.º de utente e contacto telefónico);

• O alerta de pessoa com sintomas ou suspeitas de infeção deve ser comunicado para os contactos e/ou
para o email de emergência;

• O DRH deve informar o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do trabalhador;
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Procedimentos em Caso Suspeito

• Deve ser assegurada a limpeza e desinfeção da sala de isolamento que ficará selada;
• Deve ser assegurada a limpeza e desinfeção do local de trabalho habitual do caso suspeito validado,

principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente, num raio
mínimo de 2 metros;

• Assegurar o armazenamento dos resíduos do caso confirmado em saco plástico que, após ser fechado,
deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco
biológico.
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Procedimentos em Caso Suspeito

Qualquer caso suspeito de infeção que surja nas 
instalações do O FELIZ deve evitar qualquer 
contacto e encaminhar-se imediatamente para a 
Sala de Isolamento
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Procedimentos em Caso Suspeito
Sala de Isolamento

• As salas de isolamento situam-se na Sede e nas respetivas Unidades de Negócio ou local de produção;
• Cada sala de isolamento deve possuir:

• Ventilação natural (na medida do possível);
• Proximidade de instalações sanitárias isoladas e interditas a outros utentes;
• Equipamento de repouso (cadeira);
• Equipamento de proteção individual (máscaras e luvas descartáveis);
• Solução antisséptica;
• Toalhetes de papel;
• Água engarrafada;
• Alimentos não perecíveis;
• Termómetro.
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Procedimentos em Caso Suspeito

Fluxograma de situação de Colaborador com 
sintoma de COVID-19
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Procedimento de vigilância de contactos próximos

• Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas que teve
ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto
próximo, determina o tipo de vigilância a adotar;

• O contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19 pode ser:
• “Alto risco de exposição”:

• Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção ou zona até 2 metros) do Caso;
• Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;
• Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos ou talheres), toalhas ou outros

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue ou gotículas
respiratórias.

• “Baixo risco de exposição”:
• Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de
conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);

• Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) seguido as medidas
de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas, etiqueta respiratória e higiene das mãos)
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Procedimento de vigilância de contactos próximos

• O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos
contactos próximos decorre durante 14 dias, desde a data da última exposição a caso confirmado;

• A vigilância dos contactos próximos deve ser a seguinte:
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Procedimento de vigilância de contactos próximos
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Planos e Procedimentos Específicos das Unidades de Negócio

• Os Planos e Procedimentos Específicos são elaborados pela Direção de Produção de cada Unidade de
Negócios ou da Empresa, sempre que não existam Unidades de Negócio;

• Os Planos e procedimentos Específicos devem conter a seguinte informação:
• Identificação do Responsável para articulação com o DRH;
• Identificação dos serviços essenciais no contexto dos pressupostos do Plano de Contingência;
• Identificação das condições, meios e recursos necessários ao funcionamento dos serviços essenciais,

nomeadamente:
• Recursos humanos e respetivas condições de trabalho (presencial na Empresa ou em teletrabalho);
• Identificação dos meios informáticos necessários para assegurar a prestação de funções em regime de

teletrabalho;
• Identificação dos postos de trabalho que podem ser, temporariamente, desativados, podendo os respetivos

trabalhadores ficar ausentes do trabalho até indicação em contrário a fornecer pela respetiva hierarquia;
• Identificação das instalações que podem ficar temporariamente encerradas;
• Previsão de necessidades de mobilização de recursos humanos de serviços não essenciais para assegurar os

serviços nucleares/essenciais (esta substituição pode ser interna ou externa);
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Planos e Procedimentos Específicos das Unidades de Negócio

• Os Planos e procedimentos Específicos devem conter a seguinte informação:
• Identificação das condições, meios e recursos necessários ao funcionamento dos serviços essenciais,

nomeadamente:
• Previsão de necessidades de formação para os trabalhadores substitutos previstos no ponto anterior

(identificação de formadores, conteúdos e locais de formação);
• Elaboração de procedimentos escritos, sempre que necessário, relativos às condições em que

devem ser desenvolvidas as atividades essenciais.
• Identificação dos prestadores de serviços em regime de outsourcing, cuja participação é exigida no

âmbito dos serviços essenciais;
• Identificação de necessidades de reserva ou de aquisição de materiais suscetíveis de serem

necessários no âmbito dos serviços essenciais;
• Identificação de medidas de prevenção destinadas à redução do risco de contaminação.
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