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2. INTRODUÇÃO
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de
Contingência da The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda
para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido pela The Anglophil Centre Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda, fornece informação aos colaboradores da
empresa sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta
infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos
suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência da The Anglophil Centre - Centro
de Ensino de Línguas e Tradução, Lda para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi
desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor
evidência científica disponível até ao momento. Os colaboradores da The Anglophil
Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda serão informados sobre a doença
por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios
mais adequados: Boletim Informativo, por correio eletrónico, afixação de cartazes nos
espaços comuns, etc. De igual modo, a informação sobre as recomendações e
procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da The Anglophil Centre - Centro
de Ensino de Línguas e Tradução, Lda para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será
amplamente divulgada, através dos meios mais adequados. A The Anglophil Centre Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda está comprometida com a proteção da
saúde e a segurança dos seus colaboradores, tendo também um papel importante a
desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade, face às
valências de conhecimento que detêm em diversas áreas.

3. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano
e são bastante comuns em todo o mundo. A infeção origina sintomas inespecíficos como
tosse, febre ou dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como
pneumonia. O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por
coronavírus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na
Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan,
Província de Hubei (China), onde estão relatados a maior parte dos casos, o risco de
infeção não se limita a Wuhan, mas a qualquer região com casos confirmados onde se
verifique transmissão ativa e sustentada do vírus.
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O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias seguidos. Isto significa que
se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso confirmado de
doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada. Após
exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:
 Dificuldade respiratória;
 Tosse;
 Febre.
De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com
sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças
crónicas como diabetes, cancro, doenças respiratórias e imunodeprimidos.

4. A TRANSMISSÃO DO COVID-19
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece
quando existe contacto próximo (até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de
transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada.
As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções
respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante.
O SARS-CoV-2 é um fator de risco/perigo para os trabalhadores enquanto agente
biológico potencialmente presente no local de trabalho e que pode causar danos na saúde
do trabalhador.
O SARS-CoV-2 pode ser transmitido no local de trabalho:
- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra) de pessoa infetada (ex.
trabalhador, fornecedor, visitante, cliente/utente/público) libertadas quando esta tosse,
espirra ou fala;
- Por contacto direto com secreções respiratórias infeciosas, com fezes ou com
superfícies contaminadas por estas, nomeadamente existentes em componentes
materiais do trabalho (ex. ferramentas, máquinas e equipamentos).
- Por procedimentos geradores de aerossóis (partículas inferiores a 5 micra), realizados
em pessoas infetadas.
A transmissão do SARS-CoV-2 parece ocorrer por duas vias principais:
5
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Direta: quando há contacto próximo (menos de 1 metro) com uma pessoa infetada,
sendo o risco de contágio tanto maior quanto maior a duração desse contacto;



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

A probabilidade de infeção a SARS-CoV-2 no local de trabalho é um risco para a SST.

5. O QUE É UM CASO SUSPEITO
A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve
obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na
informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de
Doença (ECDC).

Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos
História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa* nos
14 dias antes do início de sintomas
OU
Contacto com caso confirmado ou

Infeção respiratória aguda
(febre ou tosse ou dificuldade
respiratória) requerendo ou não
hospitalização

E

provável de infeção por SARS-CoV2/COVID-19, nos 14 dias antes do
início dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que
tenha estado numa instituição de
saúde onde são tratados doentes
com COVID-19

*Áreas com transmissão comunitária ativa: Devido à propagação massiva entre países é
recomendada a atualização dos locais ativos através da DGS e OMS.
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E

É estabelecida uma área de isolamento na The Anglophil Centre - Centro de Ensino de
Línguas e Tradução, Lda. A colocação de um colaborador ou visitante suspeito de infeção
por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros colaboradores possam
ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação
de uma doença transmissível.
Na The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda foi definida uma
área de isolamento: Esta área deverá estar equipada com:
 telefone;
 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador suspeito de
infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual
transporte pelo INEM);
 kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
 contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
 solução antisséptica de base alcoólica;
 toalhetes de papel;
 máscara(s) cirúrgica(s);
 luvas descartáveis;
 termómetro;
 Ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica;
 Possuir revestimentos lisos e laváveis;
 Não deve possuir tapetes, cortinas ou alcatifas;
Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito. Os
colaboradores deverão ser informados da localização da área de isolamento na sua
instituição.

Em obras afastadas da sede da empresa, a zona definida para isolamento do caso
suspeito será o próprio contentor do estaleiro onde estarão disponíveis seguintes meios:
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 telefone;
 cadeira
 kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
 contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
 solução antisséptica de base alcoólica;
 máscara(s) cirúrgica(s);
 luvas descartáveis;
 termómetro.

7. DESIGNAÇÃO
DO
ACOMPANHAMENTO

RESPONSAVEL

DE

A The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda designará um
Responsável de acompanhamento pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19.
Os colaboradores serão informados de quem é o Responsável. É a este que deverá ser
reportada uma situação de doença enquadrada de um colaborador ou visitante com
sintomas e/ou ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de
COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou visitante com
sintomas, o Responsável de acompanhamento deverá assegurar o cumprimento dos
procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da The Anglophil Centre - Centro
de Ensino de Línguas e Tradução, Lda para a Doença por Coronavírus (COVID-19). O
Responsável de acompanhamento será o elemento que acompanhará o caso suspeito
até à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os
contactos estabelecidos no Plano de Contingência da The Anglophil Centre - Centro de
Ensino de Línguas e Tradução, Lda.

Responsável de
acompanhamento

Maria de Fátima Silva

234381172
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8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Na situação de caso suspeito validado:


O colaborador ou visitante 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), ativada pela DGS,
que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as
amostras biológicas para realização de exames laboratoriais no INSA;



O acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica
interditado (exceto ao responsável de acompanhamento);



O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à
chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo
indispensável, o contacto deste caso com outro(s) colaboradores ou visitantes.
Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas
instalações.
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que

por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa
a direção da unidade orgânica dos resultados dos testes laboratoriais e:
 Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo
aplicados os procedimentos habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e
desinfeção da área de isolamento.
 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 Local.

9. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
Na situação de caso confirmado, o Responsável 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 da sala
de reuniões, secretárias, incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo caso
confirmado;
 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico.
9
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10. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS
PRÓXIMOS
Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID19. 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, definido como:
 Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2
metros) do caso;
 Colaborador ou visitante que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que
esteve com este em espaço fechado;
 Colaborador ou visitante que partilhou com o caso confirmado louça (pratos,
copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias).
 Baixo risco de exposição (casual), definido como:
 Colaborador ou visitante que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso
confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição e
através de conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro);
 Colaborador ou visitante 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).
Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão
ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente
ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde
Local, em estreita articulação com o Responsável, 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).
 O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida
de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.
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A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte:

Alto Risco de Exposição

Baixo Risco de Exposição

 Monitorização ativa pela Autoridade de
Saúde Local durante 14 dias desde a
última exposição.
 Auto monitorização diária dos sintomas  Auto monitorização diária dos
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou
sintomas da COVID-19, incluindo
dificuldade em respirar.
febre, tosse ou dificuldade em
 Restringir

o

contacto

social

ao

indispensável.
 Evitar viajar.

respirar.
 Acompanhamento da situação pelo
médico do trabalho.

 Estar contactável para monitorização
ativa durante os 14 dias desde a data da
última exposição.

É importante sublinhar que:
 A auto monitorização diária, feita pelo colaborador ou visitante, 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;
 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador ou visitante estiver no
local de trabalho, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO
SUSPEITO;
 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação
fica encerrada para COVID-19.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda deverá adotar as
seguintes medidas:
 Aplicar os procedimentos de triagem da empresa descrito no anexo I;
 Alertar o Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a
definição de caso suspeito de COVID-19), procedendo de forma célere à
comunicação interna entre o Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que
identifique um trabalhador com sintomas na empresa – ao responsável de
acompanhamento e o empregador.
 Assegurar que trabalhadores têm acesso aos EPI adequados aos riscos
profissionais e às funções que desempenham, nomeadamente, máscaras e
viseira caso necessário, Nota: O uso de máscaras sociais ou comunitárias, desde que
adequadas aos fins a que se destinam, pode ser ponderado, em articulação com os trabalhadores
e os seus representantes, de modo a reduzir os riscos de transmissão, nas deslocações de e para
o trabalho.

 Formar e sensibilizar os trabalhadores para:


Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com
água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem
disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70%
de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem
secas; sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos
estiverem visivelmente sujas). É disponibilizado a todos os trabalhadores
solução antisséptica em dispositivo doseador individual. Ver anexo III



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



Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização
das mãos antes de colocar e após remover a máscara); Ver anexo VII



Procedimento de colocação e retirar luvas de proteção; Ver anexo IX
Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de
contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de
mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados).
Ver anexo V



Procedimentos de higienização de superfícies e equipamentos de trabalho
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Ver Anexo VIII

11.1- Distanciamento social
O distanciamento social é uma medida indispensável no combate à epidemia da COVID19 dado que visa quebrar as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2. Ao contactar-se
com poucas pessoas (muitas vezes, reduzido ao número de pessoas do respetivo
domicílio) previne-se a transmissão da doença e protege-se a população. Acresce ainda
que esta medida permite ainda reduzir o número de pessoas nos espaços e vias públicas,
assegurando que aquelas que precisam de circular, nomeadamente para os seus
empregos, o consigam fazer em segurança e mantendo as necessárias distâncias de
segurança.
Em termos gerais, considera-se que para efeitos de distanciamento social uma
pessoa tem de estar afastada de outra(s) pelo menos um metro de distância, devendo
esta distância ser de pelo menos dois metros em ambientes fechados.
Ver Anexo V

11.2 – Teletrabalho
O teletrabalho possibilita o distanciamento social de um trabalhador relativamente a
outros trabalhadores, clientes, fornecedores, entre outros. De salientar que:


A adoção do regime de teletrabalho é independente do vínculo laboral, e é
obrigatória sempre que as funções em causa o permitam.



Apenas devem estar presentes no local de trabalho os trabalhadores
considerados como necessários ao trabalho presencial.



O empregador deve disponibilizar, na medida do necessário, o equipamento
para a prestação de trabalho, assegurando que o trabalhador tem acesso ao
equipamento habitualmente utilizado no local de trabalho (por exemplo,
computador ou outro equipamento informático) bem como a informação e
formação necessárias ao desenvolvimento das suas tarefas em teletrabalho.
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Deve, também, garantir a instalação de software necessário para a realização
de contactos, nomeadamente plataformas de comunicação, assegurando
também formação adequada para uso dessas plataformas.



O empregador deve evitar o isolamento dos trabalhadores em teletrabalho,
devendo promover contactos regulares entre o trabalhador e a empresa e
entre este e outros trabalhadores, designadamente pelo recurso a
teleconferências previamente agendadas.



Cabe ainda ao empregador proporcionar boas condições de trabalho ao
trabalhador em teletrabalho, designadamente em termos de tecnologias de
informação e de comunicação, e respeitar a sua privacidade, os seus tempos
de descanso e de repouso da família.



Deve ser assegurada, sempre que possível, formação e/ou informação
específica sobre os riscos associados ao teletrabalho.



Deve ser facultada informação e apoio para a instalação do posto de trabalho,
nomeadamente do ponto de vista ergonómico.



Os trabalhadores devem ser incentivados a fazer intervalos regulares ou
pausas, por exemplo, a cada 30 minutos, para se levantarem, moverem e, se
possível, fazerem alguns exercícios.



É importante que exista uma boa comunicação a todos os níveis, incluindo
comunicação regular e informação com os colegas, comunicação entre
trabalhador, colegas e chefias, estabelecida, por exemplo, através do
agendamento de reuniões online.



Devem ser definidos e adaptados os planos de trabalho, bem como
estabelecidos objetivos e metas a atingir, elementos fundamentais para
garantir um melhor planeamento do trabalho e uma melhor gestão do tempo.



Deve ser tida em conta alguma flexibilidade de horários e de distribuição de
tarefas com prazo, considerando por exemplo que o trabalhador pode ter filhos
pequenos (que não estão na escola), outras pessoas em teletrabalho no
mesmo espaço ou coabitar com pessoas com necessidades especiais
(nomeadamente doentes crónicos, idosos, pessoas em isolamento profilático).



Deve ser avaliada a viabilidade da opção pelo teletrabalho, cuja adoção é
recomendada, na totalidade ou em parte do tempo de trabalho, sempre que
possível, devendo nesse caso ser acauteladas as condições para o seu
exercício (ver recomendações específicas).
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11.3 – Aconselhamento individual
Aos trabalhadores será facultado aconselhamento individual junto do médico do trabalho
sempre que solicitado, particularmente aqueles que se enquadram em grupos de risco.
Poderá ser solicitado, sempre que necessário o apoio de consultas de apoio psicológico,
através dos seguintes contatos:
 Psicóloga do ACeS Baixo Vouga
234891173: de 2ª a 6ª feira, das 10:30h às 12:30h e 3ª e 5ª feiras, das 14:30h às
16:00h
 Psiquiatria Crianças e adolescentes
234 106 077: segunda a sexta das 9h às 17h
 Universidade de Aveiro
234 370 950: segunda a sábado das 21h às 24h
Alerta-se para esta situação particularmente para os grupos mais vulneráveis onde
poderão existir maiores necessidades de intervenção:


Casos Covid-19



Grávidas e puérperas



Situações de luto



Ansiedade



Violência doméstica



Idosos em situação de isolamento

11.4 - Trabalho presencial
Nas atividades ou situações em que seja necessário o exercício de funções de forma
presencial, seja a tempo completo ou a tempo parcial, os empregadores devem adotar
medidas técnicas e organizacionais que garantam o distanciamento físico e a proteção
dos trabalhadores.
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Salientam-se as seguintes medidas:

- Estabelecer os serviços essenciais a prestar (exemplo: se forem serviços mínimos
corresponderão a cerca de 1/3 da sua capacidade em trabalho normal), de forma a que
o trabalho realizado seja efetuado pelo número de trabalhadores estritamente necessário,
isto é, o número indispensável para garantir o funcionamento e a manutenção dos
serviços mínimos e, por outro, que permita proteger os trabalhadores e a produção de
bens e serviços.
-Promover, em função das condições existentes na empresa, o máximo
distanciamento possível entre trabalhadores e relativamente ao número de trabalhadores
estritamente necessários para a laboração/funcionamento da empresa. A reorganização
dos locais de trabalho e os horários desfasados são medidas a considerar visando o
distanciamento social.
- Instituir procedimentos de conduta social junto dos trabalhadores, alertando-os para
as formas de contacto a evitar/suprimir, entre os trabalhadores e entre estes e os
utentes/clientes/fornecedores (ex. apertos de mão, abraços).
- Evitar aglomerados de pessoas na empresa, privilegiando reuniões e trabalhos de
grupo que não sejam presenciais e cancelando confraternizações sociais (ex. convívios,
eventos sociais e desportivos). A instituição de horários de utilização de determinados
espaços/áreas (ex. refeitório, salas) poderá ser benéfica.
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11.5 - Contactos entre trabalhadores, e entre trabalhadores e
clientes e/ou fornecedores
 Assegurar, sempre que necessário e possível, a alteração da disposição dos
postos de trabalho de maneira a assegurar a redução de contacto pessoal e o
necessário distanciamento físico.
 - Adotar barreiras físicas (ex. janelas de vidro, acrílico, postigo), para o
atendimento ao público e, sempre que aplicável, estabelecer uma distância
apropriada (pelo menos 1 metro, idealmente 2 metros) e sinalização devida
complementar (nomeadamente através de marcas e sinalética no chão) para
determinar a distância de prevenção necessária para o atendimento do público.
 Nos casos em que não seja possível a distância recomendada entre
trabalhadores, entre trabalhadores e clientes e/ou fornecedores, e entre clientes
e/ou fornecedores, é recomendado que seja criada uma barreira física utilizando,
por exemplo, divisórias.
 Se não for possível usar uma barreira física, é recomendável criar espaço
adicional entre trabalhadores, por exemplo, garantindo que eles tenham pelo
menos duas mesas vazias de cada lado, garantindo a distância de segurança de
pelo menos dois metros.
 Quando não for possível assegurar o distanciamento físico recomendado nem
proceder à adaptação da disposição dos postos de trabalho, o empregador deve
fornecer aos trabalhadores o equipamento de proteção individual adequado aos
riscos da atividade e/ou profissão.

 A empresa deve considerar o desfasamento de horários o mais possível se o
espaço de trabalho não permitir que o distanciamento físico seja mantido,
contemplando possibilidades como a redistribuição de tarefas, o teletrabalho, a
rotatividade dos trabalhadores ou a definição de diferentes horários para pausas.
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 Recomenda-se a adoção de teletrabalho e a realização de reuniões por telefone
ou videoconferência, especialmente se o local de trabalho não dispuser de
espaços que permitam garantir o necessário distanciamento físico.

 O acesso de trabalhadores e/ou fornecedores externos deve ser evitado ou
reduzido ao mínimo e, quando acontecer, estes devem ser informados sobre as
medidas de controlo de infeção por COVID-19 em vigor na empresa, devendo o
plano de contingência prever tal situação.
 Sempre que possível, a entrada e saída de trabalhadores e/ou fornecedores
externos ao serviço deve ser registada

11.6 - Contactos entre trabalhadores e outras pessoas nos
intervalos, pausas e espaços comuns
 A utilização de meios de acesso comuns (como escadas, portas e elevadores,
bem como vestiários e instalações sanitárias) deve ser adaptado para garantir a
distância segura, nomeadamente através de marcação no pavimento ou com
informação visível.
 Nos espaços em que as pessoas tendem a juntar-se (como espaços de entrada,
elevadores ou refeitórios), as distâncias seguras devem ser identificadas nos
pavimentos, através de marcação visível (por exemplo, com fita adesiva ou com
informação visivelmente afixada).
 O distanciamento físico deve ser assegurado também nas áreas comuns como
salas de descanso ou cantinas, por exemplo, dispondo mesas e cadeiras com
distância de segurança e, se necessário, alargando o horário e regulando o
funcionamento das cantinas.
 Por forma a minimizar as aglomerações nos espaços de refeição coletivos, é de
considerar a possibilidade de permitir, sempre que viável e existam condições que
não ponham em risco a saúde dos trabalhadores, que as refeições possam ser
efetuadas no posto de trabalho.
18
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 Se não for possível assegurar o distanciamento físico adequado, é recomendada
a adoção de medidas alternativas como a utilização de equipamento de proteção
respiratória ou outro equipamento de proteção individual específico adequado.

11.7 - Práticas de higienização dos equipamentos de proteção
individual (epi) e roupas de trabalho
 É particularmente importante garantir que nenhum EPI é partilhado e, no caso dos
equipamentos reutilizáveis, que seja guardado separado do vestuário do dia-adia;
 Depois de utilizados, os EPI descartáveis devem ser colocados num
compartimento à parte, em saco devidamente fechado, e colocados no lixo
comum, não devendo ser reciclados nos ecopontos.
 Se a sua utilização ocorreu em situações de contacto com caso confirmado de
COVID-19, todos os EPI descartáveis devem ser colocados em pelo menos, dois
sacos de plástico próprios, que devem ser cheios até 2/3 da sua capacidade, ser
bem fechados e colocados no lixo comum.
 A lavagem regular da roupa de trabalho deve ser garantida e, caso tal não
aconteça na empresa, o trabalhador deve ser informado das regras de lavagem
do seu vestuário de trabalho em casa, exceto nos casos em que os trabalhadores
estejam expostos a substâncias tóxicas, irritantes ou infeciosas.

11.8 - Viagens de trabalho, trabalho prestado em veículos e
deslocações de e para o trabalho
 Evitar as viagens de trabalho não essenciais;
 Para as viagens essenciais para o desempenho da atividade, sempre que
possível, a lotação dos veículos deve ser reduzida e, caso não seja possível limitar
a partilha de veículo, em simultâneo ou consecutivamente, deve, tanto quanto
possível, atribuir-se um veículo a equipa fixa e limitar o número de ocupantes.
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 Quando os veículos forem utilizados por mais do que uma pessoa, deve ser
observado o distanciamento possível e é de considerar a utilização de máscara
pelos ocupantes, sobretudo nos casos em que não for possível limitar
significativamente a lotação do veículo.
 Os veículos das empresas devem estar equipados com produtos de higiene e
desinfeção das mãos, toalhetes de papel, sacos de lixo e instruções de utilização.
 Sempre que possível, deve dar-se prioridade às opções de mobilidade que melhor
garantam o distanciamento físico adequado;
 Sempre que possível, os trabalhadores devem ser incentivados a evitar as horas
de ponta e a respeitar os circuitos adaptados, normas, medidas de segurança e
de higiene recomendadas em cada meio de transporte.
 Nos meios de transporte coletivos, devem ser observadas as medidas adicionais
de higiene e saúde que estejam definidas em cada setor.
 Em táxis ou transporte individual e remunerado de passageiros em veículos
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE), devem igualmente ser
observadas medidas adicionais de higiene e saúde que estejam definidas.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS

A The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda implementará de
imediato as seguintes medidas:
 Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns
(instalações sanitárias espaços de refeição), condicionada à sua existência no
mercado.
 Disponibilização de dispensadores de sabonete líquido e papel para limpeza das
mãos e soluções alcoólicas, bem como produtos adequados para limpeza e
desinfeção do posto de trabalho
 Divulgação de informação / formação aos colaboradores e eventuais visitantes
(quando necessário).
 Afixação da informação de prevenção e contenção nos locais próprios (casas de
banho, relógio de ponto, vitrines e receção) e comunicação dos procedimentos a
tomar perante um caso suspeito.
 O responsável de acompanhamento deve informar os trabalhadores de:
- Sintomas do COVID-19.
- Forma de higienização das mãos (Ver anexo III)
- Etiqueta respiratória (Ver anexo IV).
- Colocação da máscara cirúrgica (Ver anexo VII).
- Conduta social (distanciamento social) (Ver anexo V).
- Recomendação para evitar consumo de produtos animais crus, sobretudo carne
e ovos.
- Procedimentos a tomar em caso de suspeição de infeção.
 Definição de uma área de isolamento.
 Nos refeitórios, as refeições devem ser servidas com horários desfasados e com
as pessoas sentadas respeitando as distâncias aconselhadas pela DGS.
 Monitorizar os sintomas desta doença, a saber:
- Quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse
habitual), febre (temperatura ≥ 38.0ºC) e dispneia / dificuldade respiratória. Neste
contexto salienta-se que:
Medir a temperatura corporal e confirmarem a ausência de tosse persistente
e de dificuldade respiratória antes de iniciarem o seu trabalho. (Ver anexo X)
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O termómetro a utilizar deverá ser, preferencialmente, digital ou por
infravermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo.
 Qualquer trabalhador que desenvolva um quadro respiratório agudo de tosse
(persistente ou agravamento de tosse habitual), OU febre (temperatura ≥ 38.0ºC),
OU dispneia / dificuldade respiratória, é considerado suspeito de COVID-19 (Caso
Suspeito), de acordo com a Norma 004/2020 da DGS. – cumprir o estabelecido
no ponto 8.

Atualização dos ficheiros dos trabalhadores
Todos os trabalhadores da empresa devem comunicar ao Departamento e
Recursos Humanos os seus contactos telefónicos, bem como os contactos
alternativos (de familiares) para se recorrer em caso de "caso suspeito".

13.

AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS

Todas as entidades empregadoras precisam de realizar avaliações de risco e garantir que
os seus locais de trabalho cumprem os requisitos rigorosos de segurança e saúde no
trabalho previamente definidos, para minimizar o risco de exposição à COVID-19 por
parte de trabalhadores/as, segundo o relatório da OIT.

Caso não adotem medidas de avaliação e controlo dos riscos, os países enfrentam o risco
real de ver ressurgir o vírus. A implementação das medidas necessárias minimizará o
risco de uma segunda vaga de contágio contraída nos locais de trabalho.

Para garantir um regresso seguro ao trabalho e evitar mais interrupções no trabalho, a
OIT recomenda:
 Mapear os perigos e avaliar os riscos de contágio em relação a todas as
operações no trabalho e continuar a avaliá-los após o regresso ao trabalho.
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 Adotar medidas de controlo de riscos adaptadas a cada setor e as especificidades
de cada local de trabalho e grupo profissional. Podendo incluir as seguintes
recomendações:
- Reduzir as interações físicas entre trabalhadores/as, prestadores de
serviços, clientes e visitantes e respeitar o distanciamento físico quando
ocorrerem interações.
- Melhorar a ventilação no local de trabalho.
- Limpar regularmente as superfícies, garantindo que os locais de trabalho
sejam limpos e higienizados e fornecendo instalações adequadas para a
lavagem das mãos e higienização.
-

Fornecer

equipamentos

de

proteção

individual

(EPI)

aos/às

trabalhadores/as, se necessário e sem nenhum custo.
- Proporcionar condições físicas para isolar casos suspeitos e rastrear
todos os contactos.
- Proporcionar apoio no âmbito da saúde mental para o pessoal.
- Proporcionar formação, educação e material informativo sobre saúde e
segurança no trabalho, incluindo práticas de higiene adequadas e o uso de
qualquer controle no local de trabalho (incluindo EPI).
Avaliação de riscos encontra-se descrita no anexo XIV.

15 de Junho de 2020

A Gerência,
______________________________
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE
TRABALHADOR COM SINTOMAS DE COVID-19 NUMA
EMPRESA
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ANEXO II - FLUXOGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS
CONTACTOS

PRÓXIMOS

(TRABALHADORES

ASSINTOMÁTICOS) DE UM CASO CONFIRMADO DE
COVID-19 (TRABALHADOR)
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DA

TRANSMISSÃO DO COVID-19
A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem
princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus
respiratórios:
O Presente procedimento elucida a correta higienização das mãos, que passa por uma
constante e minuciosa desinfeção ou lavagem das mãos com sabão ou solução
antisséptica de base alcoólica (SABA).
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Este procedimento teve por base a Organização Mundial da Saúde (OMS), e, deve
aplicar-se a todos os setores de atividade (industria, comercio, serviços).
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ANEXO IV – FOLHETO INFORMATIVO:
RECOMENDAÇÕES GERAIS
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Anexo V – PROCEDIMENTOS DE CONDUTA SOCIAL NA
EMPRESA
Devemos ter algumas mudanças de comportamento no que diz respeito ao contacto
social na empresa onde se trabalha, tais como:


Os trabalhadores devem lavar as mãos logo que chegam ao local de trabalho,
imediatamente antes de saírem e ainda com frequência e sempre que
contactarem com outros trabalhadores, clientes e/ou fornecedores, bem como
equipamentos de uso partilhado (por exemplo, fotocopiadoras, telefones,
ferramentas ou outros utensílios)



Proceder à higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante
pelo menos 20 segundos, caso não seja possível, utilizar desinfetante para as
mãos que tenha pelo menos 70% de álcool);



Proceder à etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos, e sim
faze-lo para o antebraço ou usar o lenço de papel e descarta-lo de imediato;



Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre trabalhadores e entre estes
e os clientes;



Evitar o aperto de mão, os abraços, as reuniões presenciais;



Evitar os postos de trabalho partilhados;



Nos refeitórios, as refeições devem ser servidas com horários desfasados e com
as pessoas sentadas respeitando as distâncias aconselhadas pela DGS.
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É importante que os locais de trabalho interiores sejam ventilados,
preferencialmente através do reforço da ventilação natural, através do
arejamento dos locais de trabalho, que deve ser assegurado, sempre que
possível, pelo menos duas vezes por dia (por exemplo, à hora de almoço e ao
fim do dia).



Aconselha-se o reforço da manutenção e limpeza dos sistemas de ventilação e
ar condicionado
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ETIQUETA

RESPIRATÓRIA
A etiqueta respiratória é composta por um conjunto de medidas destinadas a conter as
secreções respiratórias, de forma a minimizar a transmissão de agentes infeciosos por
via aérea ou através de gotículas. Devem ser cumpridas as seguintes medidas:

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for
necessário assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado
num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência
de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do
cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.

 As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem
contactar telefonicamente a pessoa responsável para avaliar a situação e
aconselhar quais as medidas a tomar.
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 Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:


Antes de sair de casa



Ao chegar ao local de trabalho



Após usar a casa de banho



Após as pausas



Antes das refeições, incluindo lanches



Antes de sair do local de trabalho

 Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 70% de álcool se não for
possível lavar as mãos com água e sabão.
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade
respiratória.
 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.
 Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.
 Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt

O uso de máscaras de proteção na população em geral está recomendado pela DGS.
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Anexo VII – PROCEDIMENTOS DE COMO COLOCAR E
RETIRAR MÁSCARAS PROTEÇÃO
Orientação nº 003/2014 de 28/04/2014 - DGE

Colocar máscara de proteção:
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Retirar máscara de proteção:

Passo 1: Remover a proteção facial ou proteção ocular e máscara, obedecendo a esta
ordem, tocando sempre nos elásticos e nunca na parte da frente;
Passo 2: Proceder, de seguida à higienização das mãos.
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Anexo VIII – PROCEDIMENTO HIGIENIZAÇÃO DE
SUPERFICIES E EQUIPAMENTOS TRABALHO

Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 - DGS

Os estabelecimentos devem assegurar-se que a limpeza segue a seguinte técnica:


A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas
públicas, salvo se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade
na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas
a aspirar;



Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais
limpas, para as mais sujas:

a) Paredes e teto (se aplicável)
b) Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
c) Equipamentos existentes nas áreas;
d) Instalações sanitárias;
e) Chão – é o último a limpar.

Frequência de limpeza
Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:


A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente
de base desinfetante, para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um
produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em
simultâneo (2 em 1), compatíveis. Podem ter várias apresentações: líquida, gel,
espuma ou spray. Não usar produtos em spray nas áreas de exposição e venda
de alimentos já confecionados;
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A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo
6 vezes ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência;



Nas áreas de restauração/cafés, esta limpeza rápida deve ser feita quando sai
um cliente e entra outro para a mesma mesa. Os puxadores de portas devem
ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora);



Os locais de trabalho devem ser limpos com frequência, especialmente as
mesas de trabalho, maçanetas e outras superfícies em que as pessoas tocam
frequentemente.



Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com
solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo
2 vezes ao dia;



Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto
que contenha na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil
aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3
vezes ao dia;



Os espaços onde podem estar crianças a brincar, devem ser limpos mais vezes
durante o dia.



Nas empresas e estabelecimentos abertos ao público, é recomendada a
desinfeção regular dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os
quais haja um contacto frequente, bem como a adoção de práticas reforçadas
de higienização de utensílios e superfícies mobiliárias de contacto direto com os
clientes, de acordo com orientações adequadas a cada setor e utilizando os
produtos recomendados pela Direção-Geral da Saúde.
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Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem
assegurar-se que:


Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que
limpam as casas de banho;



Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os
profissionais de limpeza usem: o Bata impermeável, embora possa também ser
usado um avental impermeável por cima da farda (não usar a roupa que traz de
casa);



Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);



Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);



Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas;
a farda deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina
com ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor - não deve ser levada para casa,
para ser lavada pelos funcionários;



Na desinfeção de áreas de isolamento e/ou em grandes espaços (cinemas,
restaurantes, centros comerciais, cantinas, escolas, entre outros) onde se supõe
que possam ter ocorrido casos de COVID-19 ou eventual disseminação, pode
recorrer-se ao método de desinfeção por vapor de peróxido de hidrogénio,
através da aquisição de uma máquina e produto próprio. Esta desinfeção é feita
depois da limpeza prévia e só pode ser realizada com a área vazia (sem ninguém
presente). Cumprir as instruções do fabricante/fornecedor para a utilização deste
desinfetante em segurança.
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Anexo IX – PROCEDIMENTO COLOCAÇÃO E RETIRAR
LUVAS PROTEÇÃO
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Anexo X – MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS
Uma importante estratégia de prevenção da COVID-19 é a monitorização dos sintomas
desta doença, a saber: quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento
de tosse habitual), febre (temperatura ≥ 38.0ºC) e dispneia / dificuldade respiratória.
Neste contexto salienta-se que:
- Todos os trabalhadores da The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas
e Tradução, Lda devem medir a temperatura corporal e confirmarem a ausência
de tosse persistente e de dificuldade respiratória antes de iniciarem o seu
trabalho. O termómetro a utilizar deverá ser, preferencialmente, digital ou por
infravermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo.

- O trabalhador que seja Caso Suspeito deve comunicar tal situação ao responsável de
acompanhamento da The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução,
Lda e dirige-se para a “área de isolamento”, definida no Plano de Contingência, de onde
contacta o SNS24 (808 24 24 24). O responsável de acompanhamento deve contactar,
de imediato, o empregador que por sua vez informa o médico do trabalho da situação,
como estabelecido na Orientação n.º 006/2020 da DGS. Este trabalhador será
submetido a teste laboratorial para SARS-CoV-2, em amostras do trato respiratório
(superior e/ou inferior), nos termos da Orientação n.º 015/2020 da DGS.
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Anexo XI – PROCEDIMENTOS COM FORNECEDORES /
TÉCNICOS / CLIENTES
1) Evitar a todo o custo a vinda de visitantes à The Anglophil Centre - Centro de
Ensino de Línguas e Tradução, Lda.

2) Se possível não entrar dentro das instalações da The Anglophil Centre - Centro de
Ensino de Línguas e Tradução, Lda.

3) Se é absolutamente necessário, o visitante deve identificar-se e assinar documento
em como não esteve em áreas de risco ou contato com pessoas que tenham estado em
áreas de risco;

4) Deve identificar qual a pessoa de contato na The Anglophil Centre - Centro de Ensino
de Línguas e Tradução, Lda e aguardar pelo mesmo no exterior, deve desinfetar as
mãos e seguir todas as indicações que lhe são dadas;

5) Os contactos na The Anglophil Centre - Centro de Ensino de Línguas e Tradução,
Lda devem eliminar cumprimentos sociais físicos, tais como aperto de mão, etc...;

6) Sempre que houver troca de documentos ou objetos devem lavar e desinfetar as
mãos;

7) Não utilizar instalações sociais como casas de banho, etc...
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Anexo XII - FORMULÁRIO DE REGISTO DE CONTACTOS
COM CASO SUSPEITO
REGISTO

DOS

COLABORADORES

EXPOSTOS

COM

EQUIPAMENTO

DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADO

Serviço/Gabinete: __________________________________ Data: ___/___/___

Nome

Nº Colaborador

Procedimentos Realizados

INDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES EXPOSTOS SEM EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADO

Serviço/Gabinete: _________________________________ Data: ___/___/___

Nome

Nº

Categoria

Colaborador Profissional

Morada

Telefone

Data

do Hora do

contacto

contacto

___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___

43

PLANO DE CONTINGÊNCIA – CORONAVÍRUS
(2019-NcOv)

Versão 02

Anexo XIII – IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE E SEUS CONTACTOS

Identificação da empresa

Nome dos

prestadora de serviços de

médicos

Saúde do Trabalho

HS2 - Higiene Saúde e Segurança
Lda

Contactos

responsáveis

Dr. António Menano

234 420970

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.
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Anexo XIV – AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS
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