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1. Introdução 

1.1 O que é o Coronavírus – Covid 19 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. O vírus Covid 19, foi 
identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan.  
A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 
pneumonia. O nome COVID-19, anunciado pela Organização Mundial da Saúde, significa simplesmente 'vírus 
que apareceu em 2019'. A parte CO no nome do vírus corresponde a Corona, a parte VI corresponde ao vírus e 
a parte D refere-se à doença. 
 

1.2. Principais sintomas 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, tais como: febre, tosse, 

falta de ar (dificuldade respiratória); cansaço. Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com 

insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa 

dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima 

a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que 

estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o 

contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

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

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa deverão ter em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).
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2. Plano de Contingência 

 

2.1 identificação dos efeitos  

A empresa deve estar preparada para a possibilidade de parte ou totalidade dos seus trabalhadores não ir 

trabalhar e devem ser avaliadas todas as atividades que são imprescindíveis para o funcionamento da empresa 

e equacionar a possibilidade de afetar recursos para as manter. 

Medidas Preventivas 

Recomenda-se formas alternativas de trabalho, como teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências e o 

acesso remoto dos clientes, bem como: 

 Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 

 Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a comunicação á distância; 

 Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença de candidatos, no âmbito de 
procedimentos de concurso. 
 

Tudo isto em consideração da gravidade da situação. 

2.2 Preparação face a uma possível infeção por Covid-19 
a) Estabelecer uma área de “isolamento” e o(s) circuito (s) à mesma 

 
As empresas têm que estabelecer uma área de “isolamento” para colocação do trabalhador, impedindo que 

outros trabalhadores possam ser também expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na empresa e também na comunidade. 

Área de isolamento do estabelecimento* Sala Multiusos 

*caso não seja possível uma área de isolamento, deverá manter-se uma distância de segurança no mínimo de 1 

a 2 metros. 

Esta área deve estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa; kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis; contentor de resíduos; solução antisséptica de base alcoólica – SABA; toalhetes de papel; máscaras 

e luvas descartáveis. 

b) Procedimentos específicos 
 

 Procedimentos básicos para a higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante pelo 
menos 20 segundos ou utilizar um desinfetante) – (Anexo I); 

 Procedimentos de etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos, tossir ou espirrar para o 
antebraço ou manga, com antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após contacto 
com secreções respiratórias); 

 Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar 
ou remover a máscara); 

 Procedimentos de conduta social (alterar a frequência e/ou a forma de contato entre os trabalhadores 
e os clientes- evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados); 

 Processo (interno) de registo de contatos com o caso suspeito. 
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c) Responsabilidades 
É necessário estabelecer que: 

 Todos os trabalhadores devem reportar à chefia direta, uma situação de doença enquadrado 
como trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica; 

 Sempre que for reportada uma situação de trabalhador com sintomas, a chefia direta do 
trabalhador, informa, de imediato, o empregador; 

 Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento, os 
trabalhadores que prestam assistência ao doente devem estar definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Identificar os profissionais de saúde e seus contactos 
Os contactos deem estar disponíveis na empresa, em local acessível, nomeadamente: 

 Serviço Nacional de Saúde (SNS): 808 24 24 24 

 Número de emergência médica nacional: 112 

 Médico do Trabalho- Dr. Jorge Antunes: 232 413 448 
 

e) Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos 
 
Equipamentos e produtos 

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios estratégicos (ex. 
zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento” da empresa), conjuntamente com 
informação sobre os procedimentos de higienização das mãos; 

 Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso suspeito) e para os 
trabalhadores que prestam assistência ao Trabalhador com sintomas (caso suspeito); 

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

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico. 
 

 

Responsável de 
segurança                         

Dr. Diamantino Santos

Responsável por 
contactar os serviços 

de saúde

Dr. Francisco 
Marques

Responsável pelo 
cumprimento das 

medidas de 
prevenção

Dr. Francisco 
Marques

Responsável pelo 
controlo de material 

necessário

Lúcia Marques

Responsável pela 
assistência ao doente  

Lúcia Marques

Higiene e Limpeza

Lúcia Marques
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Higienização das instalações 

 Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização. 
Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua 
utilização (ex. baldes e cabos). Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, 
pelo risco de recirculação de aerossóis; 

 Produtos de higiene e limpeza: 
 O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos 

equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas. 
 Deverá utilizar-se um desinfetante para a limpeza e desinfeção das superfícies: 

 Maçanetas das portas 
 Mesas de Trabalho 
 Cadeiras 

 

f) Informar e formar os trabalhadores 

 O Plano de Contingência deve ser divulgado a todos os trabalhadores; 

 Esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre o COVID-19; 

 In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso 
de suspeita na empresa (ponto b). 
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3. Procedimentos num caso suspeito 

 

 

 

Ver página 3 
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4. Procedimento perante um caso suspeito válido 
 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados dos testes laboratoriais, que por sua vez informa 
a Autoridade de Saúde Local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na situação de Caso confirmado: 

− O empregador deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 
utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial 
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e 
equipamentos utilizados por este); 

 Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) 
que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado 
para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS informações 

sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente.

  

 

 

Autoridade de Saúde Local informa o 
empregador dos resultados dos testes 

laboratoriais

Caso for infirmado

Este fica encerrado para COVID-19, 
sendo aplicado os procedimentos 
habituais da empresa, incluindo 

limpeza e desinfeção.

Caso for confirmado

A área de "isolamento deve ficar 
interdita até à validação da 

descontaminação (limpeza e 
desinfeção) pela Autoridade de Saúde 

Local. Esta interdição só poderá ser 
levantada pela Autoridade de Saúde
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5. 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, 

determinará o tipo de vigilância. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 “Alto risco de exposição”, é definido como: 

 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, 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, talheres), toalhas ou outros 
objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 
respiratórias. 
 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

 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; higiene das 
mãos). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser ativados os 

procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao inicio de sintomatologia. Para 

efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o empregador e o 

médico do trabalho, deve: 

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar 
e referenciar, se necessário). 
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Informação 

A informação constante deste relatório é confidencial e pertence exclusivamente à empresa cliente. É usada 

apenas para atividades de Prevenção de Riscos Laborais mediante contrato de prestação de serviços e durante 

a duração do mesmo. 

É proibida a sua utilização/reprodução para qualquer fim (incluindo fins educacionais) sem a permissão por 

escrito do seu proprietário. 

 

Informações da empresa 

VGS – VISÃO GLOBAL 

Rua Conselheiro Afonso de Melo n. 31,  

3º andar sala 305 3510-024 Viseu 

N.º de tel. 232 413 448 

http://www.vgsvisaoglobal.pt/ 

 

  

 

 

      Empresa autorizada pela ACT com o número 02111106 

 

 

Empresa autorizada pela DGS com o número 690/2018 
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6. Anexos 
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