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I. OBJECTIVO E ÂMBITO

Este procedimento pretende descrever o Plano de Contingência no âmbito da infecção 

pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2, agente causal da COVID-19, assim como os 

procedimentos a adoptar perante um trabalhador com sintomas de infecção. 

Este plano de contingência segue as indicações dadas pela DGS através da sua 

orientação nº 006/2020 de 26/02/2020. 

A revisão do Plano de Contingência incidiu sobre a passagem do Estado de 

Emergência para o Estado de Calamidade e da necessidade de adoção de diversas 

medidas a mitigar o contágio e a propagação do novo Coronavírus SARS-Cov-2. 

II. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 

agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19.  

III. TRANSMISSÃO DA INFECÇÃO

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

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

− Pelo contacto directo com secreções infecciosas;

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1

mícron). 

O actual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 

mesmo subgénero. 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 infectada 

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 objecto 

com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular 

(boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infecção. Até à data não existe 

vacina ou tratamento específico para esta infecção.  
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IV.  PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE 

INFEÇÃO POR COVID-19 

 
 

a) Área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma  

 

A fim de impedir que outros trabalhadores possam ser expostos e infectados, e com o 

objectivo principal de evitar a propagação da doença na empresa foi criada uma área 

de “isolamento” de modo a restringir ou evitar o contacto directo dos trabalhadores com 

o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com 

a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente 

aos restantes trabalhadores. 

 

No Ecoparque de Trajouce, estas áreas de isolamento encontram-se no 1º andar 

do Edifício Multiusos, no Ecoparque da Abrunheira encontram-se no 1º andar do 

Edifício de Exploração (sala dos Recursos Humanos e WC, se necessário), no 

Ecocentro da Ericeira é o compartimento de acesso ao WC.  

 

Cada área de isolamento está equipada com: 

o Telefone/ telefone do próprio e contactos telefónicos: SST, médico do 

trabalho, SNS e RH; 

o Cadeira (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

o Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

o Contentor de resíduo;  

o Solução antisséptica de base alcoólica;  

o Toalhetes de papel; 

o Máscara(s) cirúrgica(s);  

o Luvas descartáveis; 

o Termómetro. 

 

Próxima destas áreas existe também uma instalação sanitária equipada com doseador 

de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/ 

caso suspeito. 

 

O circuito definido a partir de todas as zonas industriais deverá ser sempre realizado 

em espaço aberto (ao ar livre), em direcção à Área de Isolamento, sem nunca passar 

no interior de qualquer edifício. 
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Em Trajouce, no caso em que o colaborador possa estar dentro do edifício 

administrativo, o circuito a respeitar será o mesmo que os previstos como caminhos de 

evacuação, dado que contemplam as saídas mais próximas a partir de cada local.  

 

Em qualquer dos casos acima definidos, deverão ser adoptados os procedimentos do 

Anexo I e Anexo II antes de se iniciar a deslocação do trabalhador com sintomas. 

 

Em nenhuma circunstância será permitido ao trabalhador com sintomas deslocar-se às 

áreas sociais – Balneários, refeitório, serviços administrativos, etc. A pessoa de 

acompanhamento assegurará todas as necessidades justificadas do colaborador. 

 

 

b) Kit de Protecção para Prevenção da Contaminação por Coronavírus 

(KIT PPCC) 

 

Serão constituídos Kit de Protecção para Prevenção da Contaminação por Coronavírus 

(KIT PPCC) (CoVid-19) compostos pelos seguintes EPI: 

Tipo de EPI Unidades 

Protecção Respiratória – Máscaras FFP 3 2 

Protecção Ocular  1 

Protecção do Corpo – Fato de Protecção Biológica 1 

Protecção das Mãos – Luvas de Latex 4 

Protecção do Calçado 2 

Protecção do Cabelo 1 

Toalhetes SABA 70% 2 

 
 
Estes kits de Protecção serão distribuídos pelos seguintes locais: 

 

o Ecoparque de Trajouce - Total de Kit em Trajouce: 5 

 Portaria A – 2 Kit 

 Gabinete de SST – 1 Kit 

 Posto Médico – 2 Kit 

 

o No Ecoparque de Mafra - Total de Kit em Mafra: 4 

 Portaria B – 2 Kit 

 Gabinete de SST – 1 Kit 

 Posto Médico – 1 Kit 

 

o No que refere ao Ecocentro da Ericeira existe 1 Kit. 
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c) Kit individual de isolamento para o “caso suspeito” 

 

Serão constituídos Kit individual de isolamento para o “caso suspeito” compostos pelos 

seguintes EPI: 

Tipo de EPI Unidades 

Máscara tipo cirúrgico 1 

Touca 1 

Bata de plástico 1 

Cobre sapatos 1 

 

 

d) Responsabilidades e procedimentos específicos a adoptar 

 

Todas as comunicações estabelecidas nos procedimentos são efectuadas através de 

contacto telefónico ou rádio, entre o trabalhador “caso suspeito” e a chefia directa. 

 

A Tratolixo, seguindo as orientações de DGS, estabeleceu e divulgou a todos os 

trabalhadores os seguintes procedimentos específicos: 

o Procedimento de controlo diário da temperatura; 

o Procedimentos básicos para a higienização das mãos; 

o Procedimentos de etiqueta respiratória;  

o Procedimentos de colocação da máscara cirúrgica; 

o Procedimentos de conduta social. 

 

 

V. DELIGÊNCIAS A EFECTUAR NA PRESENÇA DE CASOS 

SUSPEITOS 

 

a) Procedimento diário de identificação de um caso suspeito. 

 

Todos os trabalhadores e colaboradores de entidades externas a trabalhar nas 

instalações da Tratolixo serão submetidos diariamente ao controlo de temperatura, 

com recurso a termómetro sem contacto. Caso se verifique uma temperatura igual ou 

superior a 38º e o trabalhador não apresente mais nenhum sinal e sintoma compatíveis 

com a definição de caso suspeito é encaminhado para casa e deverá contactar o 

médico de família ou a linha SNS 24, caso contrário é encaminhado para a área de 

isolamento. 
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No caso de fornecedores externos e visitantes, no Ecoparque de Trajouce e da 

Abrunheira, também serão sujeitos a controlo de temperatura. Caso se verifique que 

apresentam uma temperatura igual ou superior a 38º C, não é permitida a sua entrada 

nas instalações e serão alertados para ficarem atentos aos restantes sintomas. 

 

No Ecocentro da Ericeira tem que ser salvaguardado a barreira de proximidade de 2 

metros, pois os utilizadores do Ecocentro não serão sujeitos a controlo de temperatura. 

 

Responsáveis pela medição da temperatura: 

o Ecoparque de Trajouce  

 Edifício Administrativo/ Refeitório: F. Fernandes/Controladores de 

descarga; 

 Operação/ Manutenção e Básculas: Controladores de descarga; 

 Laboratório/ Armazém: Controladores de descarga; 

 Visitantes/ Entidades externas a trabalhar na Tratolixo e fornecedores: 

Vigilante StrongCharon. 

 

o No Ecoparque de Mafra 

 Edifício de Exploração / Operação/ Manutenção/ Metanização/ Laboratório/ 

Armazém: Vigilante StrongCharon do edifício de exploração; 

 Básculas/ Visitantes/ Entidades externas a trabalhar na Tratolixo e 

fornecedores: Vigilante StrongCharon da Portaria B. 

 

o No que refere ao Ecocentro da Ericeira este controlo é feito pelos 

colaboradores. 

 

b) Procedimento num caso suspeito até chegar à área de isolamento. 

 

Na presença de um caso suspeito a Tratolixo acciona o Plano de Contigência para 

COVID-19. 

 

Todas as comunicações são feitas por telefone, excepto situações em que tal não é 

possível. 

 

No Anexo I encontra-se o fluxograma de actuação em caso de trabalhador com 

sintomas. 
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Modo de actuação: 

 

o Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19, ou que identifique 

um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, informa a chefia directa (por via telefónica ou rádio). O trabalhador 

suspeito fica a aguardar, no exterior do edifício no qual trabalha, que o venham 

acompanhar até à área de isolamento. A chefia directa contacta de imediato o 

trabalhador responsável pelo acompanhamento/ assistência ao trabalhador 

suspeito. De referir que este processo de comunicação deve ser o mais célere 

e expedito possível. No caso específico do Ecoparque da Abrunheira, o 

trabalhador não fica a aguardar no exterior do edifício no qual trabalha, 

deslocando-se para a entrada principal do edifício de exploração, aguardando 

no seu exterior. 

 

o A chefia directa deve contactar, em seguida, os Recursos Humanos (RH).  

 

o Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) as 

pessoas responsáveis por participar no Plano asseguram que seja prestada a 

assistência adequada ao trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre que 

possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do 

doente.  

 

o O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador 

com sintomas, deve(m) equipar-se, momentos antes de se iniciar esta 

assistência, com o Kit de Protecção para Prevenção da Contaminação por 

Coronavírus conforme Anexo II, para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infecção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após 

contacto com o trabalhador doente.  

 

o O trabalhador suspeito deve usar o kit disponibilizado para o efeito: (bata de 

plástico, touca, máscara cirúrgica, cobre sapatos). 

  

 

c) Procedimento num caso suspeito na área de isolamento. 

 

o O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 

 

o O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a 

sinais e sintomas de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o 

trabalhador: 
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- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica do trabalhador; 

 

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a Linha 

de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da 

suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

 

1. 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 os RH da não validação, e este último 

deverá informar o médico do trabalho responsável. 

 

2. Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contactos. A chefia direta do trabalhador informa os RH da existência de um 

caso suspeito validado na empresa. 

 

 

d) Procedimento num caso suspeito validado (ainda por confirmar pela 

DGS) 

 

o O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada 

da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), activada pela 

DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 

colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 

o O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado 

(excepto aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

 

o Os RH colaboram com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente (caso suspeito validado);  

 

o Os RH informam o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

trabalhador;  

 

o Os RH informam os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito 

validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os 

procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 
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o A área de isolamento onde é colocado o caso validado como suspeito até à 

chegada da equipa de INEM, que o transportará para o hospital de referência, 

é considerada área crítica.  

 

 

e) Procedimento seguido pelas Entidades Competentes perante um 

caso suspeito validado 

 

o A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, 

que por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  

 

o A Autoridade de Saúde Local informa a Tratolixo, através dos RH, dos 

resultados dos testes laboratoriais e:  

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados 

os procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfecção. 

Nesta situação são desactivadas as medidas do Plano de Contingência da 

empresa; 

 

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de 

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

Saúde.  

 

 

f) Procedimento perante um caso suspeito confirmado 

 

Na situação de caso confirmado, a Tratolixo irá: 

o Providenciar a limpeza e desinfecção (descontaminação) da área de 

“isolamento”, por empresa competente (de acordo com o ponto VI - Desinfecção 

de área de isolamento); 

  

o Reforçar a limpeza e desinfecção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza 

e desinfecção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais 

e equipamentos utilizados por este); 

  

o Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com 

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 
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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 contactos próximos do doente. 

 

g) 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 (Anexo 

III).  

 

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

o  “Alto risco de exposição”, é definido como:  

− Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso confirmado; 

 

− 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 objectos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expectoração, sangue, gotículas respiratórias. 

o “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 activados os procedimentos de vigilância activa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 
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Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com os RH e o médico do trabalho, 

deve:  

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

 

o Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar 

diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessário).  

 

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

precaução, a vigilância activa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde 

a data da última exposição a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

Vigilância de contactos próximos 

 
“alto risco de exposição” 

 

 
“baixo risco de exposição” 

 

- Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da última 
exposição 
 
− Auto monitorização diária dos sintomas de 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar 
 
− Restringir o contacto social ao 
indispensável durante esse período 
  
− Evitar viajar 

- Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar 
 
− Acompanhamento da situação pelo Médico 
do Trabalho 

 

 

 

De referir que:  

o A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a 

hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar (Anexo 

IV); 

 

o Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, 

devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, de acordo com o 

estabelecido no presente documento; 

 

o Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 
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VI. DESINFECÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO 

 
A área de isolamento é desinfectada após a saída do caso suspeito. Nas instalações 

da Tratolixo esta desinfecção fica a cargo de uma empresa subcontratada. A Tratolixo 

terá de salvaguardar que a limpeza realizada pela empresa cumpre todas as 

obrigações referentes aos procedimentos, produtos e EPI’s a utilizar pelos 

trabalhadores da mesma. 

 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de área de isolamento, de suspeito ou doente 

confirmado, deve seguir as seguintes indicações (de acordo com a Orientação n.º 

014/2020, de 21-03-2020, da DGS): 

o Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de 

estar doente sair da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os 

procedimentos de limpeza em segurança;  

o Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original 

de 5% ou mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A 

solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 

partes iguais de água;  

o Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

o Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

o Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as 

instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;  

o De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

o Deixar secar ao ar.  

 

A zona de isolamento ficará interdita até a Autoridade Local de Saúde validar a 

desinfecção realizada. Neste sentido, após a desinfecção da área de isolamento, os 

RH deverão contactar a Autoridade Local de Saúde.  

 

No que se refere à desinfecção da área de isolamento é importante salvaguardar os 

seguintes pressupostos: 

o Nos produtos a utilizar, devem ser cumpridas as indicações do fabricante e 

instruções nos rótulos dos produtos e nas fichas de segurança;  

o Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e 

conservados nas suas embalagens de origem. 

o Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico;  

o Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com 

pelo menos 5% de cloro livre na forma original e o álcool a 70%;  
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o As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a 

lixívia, devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, 

para evitar a corrosão ou danificação. 

 

O equipamento de protecção individual (EPI), a utilizar durante os procedimentos de 

limpeza e desinfecção pelas equipas de limpeza devem ser apropriados e descartáveis: 

 Bata – Com abertura atrás, de uso único e impermeável; 

 Máscara – FFP3; 

 Protecção ocular - usar óculos de protecção em todos os casos de 

suspeição; 

 Luvas - De uso único, não esterilizadas. 

 

o Todos os outros EPI devem ser removidos e descartados após a conclusão das 

actividades de limpeza; 

   

o No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a 

remoção de cada EPI. 

 

 

VII. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFECÇÃO DE 

TRABALHADOR(ES) POR COVID-19 PODE CAUSAR NA 

EMPRESA  

 

A actividade da Tratolixo identificou como imprescindíveis as seguintes actividades: 

 

o Trajouce 

- Portaria: 1 Operador (3 turnos,7 dias por semana); 

- Maquinistas: 2 Manobradores (3 turnos, Segunda a Sexta-feira; 2 turnos Sábado 

e Domingo); 

- Motoristas: 5 Motoristas (3 turnos, Segunda a Sexta-feira; 2 turnos Sábado e 

Domingo). 

 

o Abrunheira 

- Portaria: 1 Operador (2 turnos de 2ªa a sábado); 

- Supervisão: 1 Operador (3 turnos, 7 dias por semana); 

- Manutenção: 1 mecânico e 1 electricista (3 turnos, 7 dias por semana); 

- Aterro: 2 Manobradores (3 turnos, 7 dias por semana). 
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Nessa medida, as actividades atrás identificadas como imprescindíveis ficarão 

salvaguardadas com o número de trabalhadores anteriormente identificados.  

 

Para as restantes actividades/ tarefas foi identificada como forma alternativa a sua 

execução através de teletrabalho, tendo sido salvaguardadas as infra-estruturas 

tecnológicas de comunicação e informação necessárias para esse efeito. 

 

 

VIII. MEDIDAS ADICIONAIS A IMPLEMENTAR PARA O ACESSO 

DE ENTIDADES EXTERNAS 

 

a) Medição da temperatura corporal 

De acordo com o referido na alínea a) do capítulo V, todos os colaboradores de 

entidades externas, visitas e fornecedores que entrem nas instalações da Tratolixo 

serão submetidos diariamente ao controlo da temperatura, com recurso a termómetro 

sem contacto. 

 

b) Dispositivos de higiene e protecção (desinfectante, máscara, luvas …) 

Todos os colaboradores de entidades externas, visitas e fornecedores que entram nas 

instalações têm obrigatoriamente de utilizar máscara e garantir as regras de etiqueta 

respiratória e de distanciamento social (2 metros entre colaboradores, quando 

possível). Os EPI não são disponibilizados pela Tratolixo pelo que, só poderão entrar 

nas instalações se forem portadores dos mesmos. 

 

Nas instalações da Tratolixo existem vários dispensadores de solução desinfectante 

distribuídos em pontos estratégicos, que poderão ser utilizados. 

 

c) Etiqueta respiratória e distanciamento social 

Existe um conjunto de medidas individuais a cumprir de forma a conter as secreções 

respiratórias, sendo: 

o Cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;  

o Utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual 

deve ser prontamente eliminado num contentor de resíduos próximo;  

o Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a 

dispersão de partículas, e a consequente contaminação das mãos;  
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o Higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias;  

o Evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz. 

 

De forma a cumprir as regras de distanciamento social, os colaboradores devem 

garantir uma distância entre si de 2 metros em espaços fechados. 

A realização de tarefas deverá ser programada de forma a aglomerar o menor número 

de pessoas, para reduzir o contacto ao máximo. 

 

IX. MEDIDAS ADICIONAIS A IMPLEMENTAR PARA O 

REGRESSO A TODOS OS POSTOS DE TRABALHO APÓS O 

ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 

 Para que o regresso aos postos de trabalho possa ser feito de acordo com todas as 

condições de segurança e saúde, de forma a mitigar o contágio e a propagação do 

vírus, serão implementadas um conjunto de medidas que se encontram descritas neste 

capítulo. 

 

a) Utilização de máscaras  

O uso de máscaras na comunidade constitui uma medida adicional de protecção, pelo 

que não dispensa a adesão às regras de distanciamento social, de etiqueta respiratória, 

de higiene das mãos e a utilização de barreiras físicas, tendo que ser garantida a sua 

utilização adequada. 

 

A máscara deve ser usada a tempo inteiro, caso não se consigam cumprir as medidas 

de distanciamento social ou em gabinetes onde estejam mais que 1 pessoa. Em postos 

de trabalho isolados o uso de máscara é, nestas condições, dispensável no entanto, 

desde que saia do seu gabinete ou entre alguém tem que colocar a máscara.  Ainda 

assim, a mesma deve ser distribuída para eventuais contactos com outros colegas, 

visitantes ou fornecedores. A correcta colocação e remoção da máscara deverá ser 

feita de acordo com o Anexo V. 

  

b) Limpeza e desinfecção de superfícies 

Devem ser tomadas medidas adicionais de cuidados na limpeza e desinfecção de 

superfícies. As superfícies com maior risco de transmissão são as de toque frequente, 

ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita 
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frequência ao longo do dia. No entanto, se superfícies tocadas por apenas uma pessoa 

também devem ser alvo de limpeza frequente, pois o utilizador pode ter as mãos 

contaminadas, quando usa os equipamentos. 

 

São exemplos destas superfícies:  

o Maçanetas de portas; 

o Interruptores de luz; 

o Telefones; 

o Tablet, rato e teclados de computadores;  

o Botões de elevadores;  

o Torneiras de lavatórios;  

o Manípulos de autoclismos e urinóis;  

o Mesas, bancadas e cadeiras; 

o Corrimãos, Balcões de atendimento (recepção, armazéns e portarias); 

o Volantes, fechos do cinto de segurança, Chave do carro/camião, comandos 

eléctricos de espelhos e vidros, manípulos de abertura de portas, alavanca de 

mudanças e manetes diversas. 

 

No Anexo VI encontram-se descritas as medidas de reforço da limpeza e higienização 

de equipamentos de uso individual e colectivo. 

 

c) Outras medidas 

No Anexo VII encontram-se elencadas um conjunto de medidas que foram 

implementadas com o objectivo de se garantir todas as questões de segurança e saúde 

dos trabalhadores. 
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Anexo I – Actuação em situação de trabalhador com sintomas durante o 

período de trabalho em que o colaborador se encontra na empresa 
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Anexo II – Utilização do Kit protecção para prevenção da contaminação 
por COVID-19 (PPCC) pela pessoa de acompanhamento 
 
 

Como colocar o kit de protecção 

 

Fluxograma 03 – UTILIZAÇÃO do Kit PPCC pela Pessoa de Acompanhamento  

 

 

  
Retire relógios e adornos pessoais 1 

Lave e Desinfecte as mãos < 2 

Coloque o primeiro par de luvas 3 

Coloque a Touca de Protecção 4 

Vista o fato de protecção, colocando o capuz e fechando o fecho na 
integra 

5 

Coloque os cobre-sapatos 6 

Coloque a máscara de protecção FFP3. Ajustando o clip nasal de 
forma a que a máscara fique adaptada à sua face 

7 

Coloque os óculos de protecção, assente na parte superior da 
máscara e com o elástico por cima do capuz 

 

 

 

 

 

8 
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Desinfecte o primeiro par de luvas < 9 

Coloque o segundo par de luvas por cima das mangas do fato 10 
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Como RETIRAR o Kit de Protecção para Prevenção da Contaminação por 
CoVid-19. 
 
Esta acção deve ser efectuada ao ar livre, devagar e controlada, de modo a evitar a 

dispersão do vírus. Todos os itens devem ser colocados directamente dentro do saco 

branco do contentor de resíduos próprio para o efeito. O saco deve ser rigorosamente 

fechado com uma abraçadeira de plástico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfecte as luvas (segundo par que colocou) < 1 

Retire os óculos de protecção e a Máscara FFP3, para a frente, 
segurando nos elásticos, num único movimento. Os óculos devem 

ser colocados dentro de um saco, fechando-o. A máscara é 
descartada 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Retire o fato de protecção, começando por abrir o fecho puxando o 
capuz. Vire sempre o fato do avesso à medida que o despe para não 

tocar no exterior. Conjuntamente retire os cobre-sapatos e de 
seguida retire o segundo par de luvas 

3 

Desinfecte o primeiro par de luvas 4 

Retire a Touca de Protecção 5 

Retire o primeiro par de luvas virando-as do avesso 6 

Lave e Desinfecte as mãos < 7 
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Anexo III – Fluxograma de monitorização dos contactos próximos 
(trabalhadores assintomáticos) de um caso confirmado de COVID-19 
(trabalhador) 
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Anexo IV – Registo de auto monitorização feito pelo trabalhador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado da Medição Hora medição Resultado da Medição Hora medição
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……H…… ……H……

Nome do Trabalhador :

Médico do trabalho

SST

Recursos Humanos

SNS 24 808 24 24 24

Dia
Temperatura

Registos - Coronavirus

Outros sintomas (tosse, dificuldade em respirar,…)

Contactos
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Anexo V – Técnicas para correcta colocação, uso e remoção da máscara 
de protecção 
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Anexo VI – Medidas de reforço da limpeza e higienização de equipamentos 

de uso individual e colectivo. 

 

1. Medidas gerais de higiene, limpeza e desinfecção 

As organizações devem assegurar-se que todas as pessoas que trabalham com 

equipamentos acima referidos, estão sensibilizadas para o cumprimento das regras 

de etiqueta respiratória, distanciamento social, da lavagem correcta das mãos, assim 

como as outras medidas de higienização e controlo ambiental abaixo descritas. Sem 

prejuízo de implementação de outras salienta-se ainda a importância: 

o Cada organização deve estabelecer um plano de limpeza e higienização das 

instalações; 

o Este plano deve estar afixado em local visível; 

o Deve existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas 

responsáveis e a frequência com que é realizada; 

o Nesta fase, a frequência de limpeza deve ser aumentada não bastando cumprir 

os horários habituais de limpeza estipulados anteriormente; 

o Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar 

(detergentes e desinfectantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, 

diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante os 

procedimentos de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação 

dos mesmos durante a limpeza e desinfecção. 

o Todos os profissionais nos seus locais de trabalho devem preocupar-se em 

manter a limpeza de rotina das superfícies, sobretudo aquelas onde todos 

tocam frequentemente. 

 

2. Frequência das Limpezas 

Sem prejuízo da limpeza e desinfecção dever ser efectuada sempre que se justifique, 

os equipamentos referidos na alínea b) do capítulo VIII devem ser limpos, no mínimo: 

a) De duas em duas horas, no caso dos equipamentos de uso pessoal; 

b) Sempre que mudam de utilizador, incluindo máquinas e camiões, por exemplo. 

 

No que respeita aos equipamentos de uso pessoal acima referidos, devemos 

assegurar-nos que a limpeza obedece aos seguintes intervalos de tempo, no mínimo:  

o 1ª Desinfecção no início do período de trabalho; 
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o 2ª A meio do primeiro período de trabalho ou no regresso da pausa intercalar; 

o 3ª Desinfecção após a refeição principal desse turno; 

o 4ª A meio do segundo período de trabalho ou no regresso da pausa intercalar; 

Observações: Deve ser feita uma limpeza extra se outra pessoa usar esse 

equipamento. Esta limpeza extra deve ser efectuada antes e depois de outra pessoa 

usar o equipamento. 

 

No que respeita a máquinas, camiões, veículos ligeiros de usos comum e objectos de 

uso múltiplo (laboratórios, computadores da portaria B, por exemplo):  

o O uso de um equipamento por vários utilizadores no mesmo turno deve ser, 

sempre que possível evitado. No entanto, antecipando que existem casos em 

que tal não é possível, recomenda-se que esses equipamentos sejam objecto 

de desinfecção dos pontos de contacto, entre cada momento de uso por cada 

um dos utilizadores, ou nas trocas de turno. 

 

3. Materiais de limpeza  

Em relação aos materiais de limpeza, devemos assegurar que existe stock suficiente 

para permitir a reposição dos materiais, nomeadamente:  

o Líquido desinfectante; 

o Maços de papel zig-zag (toalhetes usados para limpar as mãos) 

o Saquetas com toalhetes embebidos em álcool a 70% 

 

Deverá ser aferida a forma de disponibilização destes materiais, no entanto, e salvo 

melhor opinião, deixam-se desde já as seguintes sugestões: 

 

- Máquinas e camiões: 

Cada utilizador terá um dispensador de desinfectante em spray, que deverá abastecer 

no armazém, sempre que necessário. Estima-se que um frasco de 200ml dure 1 

semana. 

Cada utilizador terá um maço de toalhetes zig-zag. 

Estes materiais são de uso individual, pelo que não devem ficar na máquina/camião no 

final do turno de trabalho. Aconselha-se que cada utilizador coloque os seus materiais 

de limpeza dentro de um saco.  
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Sugere-se que a reposição destes consumíveis seja feita no armazém em Trajouce e 

em Mafra.  

 

- Veículos Ligeiros de uso comum 

No momento da requisição da chave do veículo, será também entregue pelo vigilante 

a cada utilizador um conjunto de toalhetes embebidos em álcool a 70%. Para este 

efeito, o vigilante terá em sua posse estes toalhetes em conjuntos 5 saquetas, presos 

com um elástico. Estima-se que esta opção seja mais simples de implementar, que o 

uso de frascos de spray desinfectante e toalhetes zig-zag. 

Paralelamente, irá ser avaliada a possibilidade de usar protecções descartáveis para 

bancos, volantes e tapetes dos veículos, incrementando assim a segurança da 

utilização de máquinas, camiões e veículos ligeiros de uso comum.  

NOTA: Este procedimento será alvo de um teste prévio em Mafra e em Trajouce e se 

tiver aprovação, serão definidos os moldes que serão disponibilizados. Ou serão 

distribuídos pelos vigilantes, ou numa caixa dentro do carro. 

 

- Edifício Administrativo/Exploração e similares 

Cada utilizador terá um dispensador de desinfectante em spray, que deverá abastecer 

em local a determinar e divulgar oportunamente, sempre que necessário. Estima-se 

que um frasco de 200ml dure 1 semana. 

Cada utilizador terá um maço de toalhetes zig-zag. 

Estes materiais são de uso individual, pelo que não devem ficar na mesa de trabalho 

no final do turno. Por questões de logística aceita-se que nas portarias, exista um 

conjunto de material por cada turno de trabalho. 

 

A Reposição destes materiais para estes locais pode ser feita da seguinte forma: 

 

- Em Trajouce: Haverá uma caixa de maços de papel zig-zag e um jerrican de 

desinfectante no gabinete de SST. O reabastecimento do desinfectante será feito pelo 

utilizador. 

 

- Em Mafra: Haverá uma caixa de maços de papel zig-zag e um jerrican de 

desinfectante junto do vigilante do edifício de exploração ou no gabinete de SST. O 

abastecimento do desinfectante será feito pelo utilizador. 
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- Na Ericeira: A existência destes materiais deve ser organizada entre os 

colaboradores e o Coordenador do Ecocentro. 

 

Em ambos os Ecoparques deve ser sempre salvaguardada a reposição de consumíveis 

para os fins-de-semana e turnos nocturnos. Esta reposição é da responsabilidade de 

cada utilizador. 

 

4. Técnicas de limpeza  

Antes de cada utilização: 

a) Lave e desinfecte as suas mãos; 

b) Coloque a máscara e a viseira que lhe estão distribuídas; 

c) Aplique um pouco de solução desinfectante em spray num toalhete de papel 

zig-zag e esfregue nos pontos de contacto, (teclados, ratos, telefone, rádios 

de comunicação, tendo o cuidado de não usar o mesmo toalhete, em dois 

pontos de contacto distintos, para evitar contaminações cruzadas;  

d) Se não houver contra-indicações, pode pulverizar o spray desinfectante 

sobre a própria superfície a limpar, secando depois com o toalhete. 

(Secretárias, Puxadores de portas, incluindo dos veículos, puxadores de 

gavetas, volante, manetes, etc.) 

e) De seguida descarte os toalhetes usados para dentro dos contentores 

colocados para esse efeito, ou dentro de um saco plástico fechado que pode 

ser descartado para o lixo comum; 

f) Desinfecte as mãos; 

g) Se não tiver indicações para uso permanente de EPI, remova a máscara e 

a viseira e desinfecte estes EPI; 

h) De seguida lave as mãos e desinfecte-as de novo. 

 

No caso das máquinas e camiões: 

a) Lave e desinfecte as suas mãos; 

b) Coloque a máscara e a viseira que lhe estão distribuídas; 

c) Aplique um pouco de solução desinfectante em spray num toalhete de papel 

zig-zag e esfregue nos pontos de contacto, (puxadores das portas, volante, 

manetes de comandos, rádios de comunicação, tendo o cuidado de não 

usar o mesmo toalhete, em dois pontos de contacto distintos, para evitar 

contaminações cruzadas;  
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d) Se não houver contra-indicações, pode pulverizar o spray desinfectante 

sobre a própria superfície a limpar, secando depois com o toalhete. 

(manípulos, volante, manetes, etc.) 

e) De seguida descarte os toalhetes usados para dentro dos contentores 

colocados para esse efeito, ou dentro de um saco plástico fechado que pode 

ser descartado para o lixo comum; 

f) Desinfecte as mãos; 

g) Se não tiver indicações para uso permanente de EPI, remova a máscara e 

a viseira e desinfecte estes EPI; 

h) De seguida lave as mãos e desinfecte-as de novo. 

 

No caso de veículos ligeiros de utilização comum 

a) Lave e desinfecte as suas mãos antes de requisitar a chave do veículo; 

b) Coloque a máscara e a viseira que lhe estão distribuídas; 

c) Abra uma saqueta com toalhete de álcool e use-o para limpar o puxador 

externo da porta e aproveite para a abrir. Use o mesmo toalhete para limpar 

o puxador interno e fechar a porta. Descarte este toalhete;  

d) Caso a medida de utilização das protecções descartáveis seja 

implementada, é neste momento que coloca a protecção do banco e do 

tapete; 

e) Retire a viseira de protecção. Só deve retirar a máscara se for usar o veículo 

sozinho. Se estiver mais que um ocupante dentro do veículo, todos devem 

usar máscara; 

f) Abra outra saqueta e limpe o volante, a manete dos piscas, e os comandos 

eléctricos dos vidros e espelhos. Aproveite este toalhete para puxar e 

colocar o cinto de segurança;  

g) Caso a medida de utilização das protecções descartáveis seja 

implementada, é neste momento que coloca a protecção do volante; 

h) Por último abra outra saqueta e use o toalhete para limpar a alavanca de 

mudanças. Este toalhete pode ser usado com barreira de protecção se for 

colocado na alavanca de mudanças durante a viagem, embora o álcool 

acabe por se evaporar; 

i) No final da utilização do veículo descarte os toalhetes e as protecções 

descartáveis que usou, para dentro dos contentores colocados para esse 
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efeito, ou dentro de um saco plástico fechado que pode ser descartado para 

o lixo comum; 

j) De seguida lave as mãos e desinfecte-as de novo. 
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Anexo VII – Medidas implementadas/ a implementar com o objectivo de se 

garantir todas as questões de segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

1. Alteração do método de picagem do ponto para cartão de aproximação, que será 

alargado a todos os colaboradores, incluindo a quem se encontra em teletrabalho e 

que irá regressar; 

2. Distância de segurança entre cada posto de trabalho; 

3. Reuniões de trabalho preferencialmente por videoconferência; 

4. Salas de reuniões munidas de protecção em acrílico, sempre que possível, e 

disposição de cadeiras tendo em conta a distância de segurança. 

5. Implementação de barreiras físicas – protecção com acrílicos – em diversos locais 

da empresa. 

6. Cadeiras e mesas dos refeitórios e copas dispostas por forma a garantir uma 

distância de segurança. 

7. Desfasamento do horário da refeição: gestão dos horários das equipas, de forma a 

reduzir o n.º de pessoas presente no mesmo espaço. 

8. Desfasamento do horário dos banhos, quando necessário, de modo a evitar um 

aglomerado de pessoas nos balneários. 

9. Sinalização de distância de segurança nos locais de picagem do ponto (inclusive 

com marcações no pavimento), nos armazéns e na recepção do edifício 

administrativo e do edifício de exploração e no local de atendimento dos recursos 

humanos. 

10. Promover a circulação de ar com reforço da ventilação natural dos espaços 

através de abertura de janelas e portas (interiores e exteriores), sempre que possível. 

11. Evitar contacto directo e pessoal com os diversos puxadores das portas, 

mantendo as portas abertas, sempre que possível. 

12. Limitação do número de utilizadores de elevador / monta-cargas com fixação de 

respectiva sinalização. 

13. Desinfecção, por nebulização, das instalações e equipamentos móveis. 

14. Reforçar a sensibilização aos trabalhadores: 

o Procedimentos básicos para higienização das mãos; 
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o Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço flectido 

ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias); 

o Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara); 

o Procedimentos de conduta social. 


