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O que é a COVID-19?

 • COVID-19 (Coronavirus Disease) é o nome da 
Doença por Coronavírus, descoberta em 2019; 

 • O vírus SARS-CoV-2 foi identificado pela 1.ª vez 
na China, em dezembro de 2019, na cidade de 
Wuhan; 

 • Transmissão de pessoa para pessoa confirmada. 
 
Modos de Transmissão

 • Gotículas respiratórias por pessoas contaminadas; 
 • Contacto direto com secreções ou superfícies 

contaminadas; 
 • Por aerossóis (produzidos por pessoas ou equipa-

mentos contaminados).  
 
Sintomas 

 • Cefaleias (dor de cabeça), Dores Musculares, Fra-
queza Generalizada, Tosse, Febre e Dificuldade 
Respiratória; 

 • Podem ainda ser verificados a perda parcial ou total 
do olfato e do paladar e dor de garganta; 

 
Risco de Exposição ao vírus

 • Contacto com pessoa possivelmente infetada; 
 • Mobilidade do trabalhador (transportes públicos/

partilhados); 
 • Contacto com superfícies possivelmente contaminadas; 
 • Contacto com componentes do trabalho (super-

fícies, ferramentas e objetos contaminados).  

Medida de controlo: criar zonas de acesso espe-
cíficas para descarga de matéria-prima e definição 
de períodos de quarentena, antes da entrada em 
produção.

A COVID-191

Pessoas com
mais de 70 anos

Doentes Crónicos
(doenças cardíacas,
pulmonares, diabetes,
hipertensão, neoplasias)

Imunodeprimidos
(doentes oncológicos,
autoimunes, transplan-
tados)

Asmáticos,
problemas
respiratórios

Grupos de Risco
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Plano de Contingência2

[ Orientação n.º 006/2020 da DGS ]

A estrutura do Plano de Contingência deve identi-
ficar:

 • Recursos essenciais que são necessários manter 
em funcionamento para a empresa;  

 • As atividades da empresa que podem recorrer        
a formas alternativas de trabalho ou de realização 
de tarefas (ex. teletrabalho, reuniões por videocon-
ferência, acesso remoto dos clientes, etc.).

A área de isolamento deve ter: 

 • Ventilação natural/sistema de ventilação mecânica; 
telefone, cadeira, marquesa; kit com água e alguns 
alimentos não perecíveis; contentor de resíduos 
preferencialmente de pedal; solução antissética de 
base de álcool (SABA); toalhetes de papel; máscar-
as cirúrgicas; luvas descartáveis; termómetro; se 
possível uma instalação sanitária para uso exclusivo 
do caso suspeito.

Caso suspeito: 

 • Trabalhador com sintomas informa  

a chefia direta da situação; 
 • Trabalhador dirige-se para a área 

de isolamento;
 • Na área de isolamento, o trabalhador 

deve contactar o SNS 24 (808 24 
24 24).
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Segurança e Saúde no Trabalho [ SST ]

 • A Direção-Geral da Saúde (DGS) disponibiliza os 
dados de vigilância epidemiológica no âmbito da 
pandemia COVID-19;3  

 • A empresa deve assegurar a todos os trabalhadores 
a informação atualizada (n.º de indivíduos infetados 
na zona geográfica da empresa) https://covid19.
min-saude.pt/relatorio-de-situacao/.4

Papel dos serviços de SST:5 

 • Colaboração na elaboração do Plano de Contingên-
cia;

 • Definição de medidas concretas de prevenção        
e proteção dos trabalhadores; 

 • Planeamento das medidas de prevenção específi-
cas a instituir na empresa; 

 • O empregador é o responsável por organizar         
os SST; 

 • O empregador deve assegurar aos seus trabalhadores 
condições de segurança e saúde; 

 • O médico do trabalho deve colaborar com a autori-
dade de saúde na identificação, listagem e acom-
panhamento de casos próximos, nas situações de 
trabalhadores com COVID-19.

Os serviços de SST devem:6 

 • Desenvolver atividades de formação/informação:
• Divulgação do Plano de Contingência           

aos trabalhadores; 
• Etiqueta respiratória; 
• Higienização das mãos; 
• Higienização e limpeza de superfícies e equipa-

mentos de trabalho; 
• Correta utilização de EPI; 
• Procedimentos de conduta social na empresa.
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Medidas a tomar na Indústria 

Deslocação para o trabalho 

 • A pé, bicicleta ou mota – distanciamento social; 
 • Carro – evitar mais de 1 pessoa, caso haja mais   

de 1 pessoa usar máscara;
 • Transportes públicos – distanciamento social, uso 

de máscara, evitar contacto físico com superfícies;
 • Transporte coletivo da empresa – cumprir com      

as regras da empresa (1 pessoa por cada 2 lugares, 
desinfetar as mãos antes de entrar, uso de más-
cara).

Local de Trabalho7 

 • Trabalhadores devem estar sensibilizados para:
• Etiqueta respiratória;
• Lavagem e desinfeção das mãos; 
• Distanciamento social; 
• Uso de máscara em espaços fechados;
• Adotar um plano de desinfeção e higienização 

dos locais de trabalho; 
• Disponibilização de sabonete líquido; 
• Disponibilização de máscaras e/ou viseiras; 
• Disponibilização de toalhetes de papel.

Máscaras e viseiras conjugadas asseguram uma 
maior proteção.8

Existem três tipos de máscaras:
• Comunitárias/uso social – não são EPI’s; 

conformidade com especificações técnicas em 
estudo; 

• Cirúrgicas (EN14693) – previnem a transmissão 
de agentes infeciosos; eficaz se todos usarem;

• Filtrantes FFP 2 e FFP3 (EN 149:2001 + 
A1:2009) – protege contra aerossóis, utilizador 
e interlocutor.
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Trabalhadores10 

 • Efetuar a medição da temperatura corporal à entra-
da (proibido o registo); 

 • Se a temperatura for superior a 38ºC, pode ser 
impedido o acesso do trabalhador ao local de 
trabalho; 

 • Adotar medidas alternativas ao registo biométrico 
(se possível); 

 • Distribuição de KIT COVID (máscaras e gel desinfe-
tante); 

 • Qualquer trabalhador que desenvolva um quadro 
agudo de tosse (persistente ou agravamento), febre 
(superior a 38ºC) ou falta de ar é considerado um 
caso suspeito.

Receção

 • Entrada obrigatória com máscara para todos; 
 • Controlo de receção de correspondência; 
 • Atendimento ao público que promova o distancia-

mento social.  
 

Escritórios  

 • Se a área de trabalho for partilhada, manter o dis-
tanciamento social; 

 • Reconfigurar a disposição dos postos de trabalho 
(trabalhar lado a lado ou de costas, em detrimento 
de cara a cara);

 • Redistribuir os trabalhadores; 
 • Uso obrigatório de máscara; 
 • Promover reuniões por videoconferência; 
 • Aumentar medidas de precaução sempre que 

utilizar máquinas ou equipamentos partilhados 
(impressoras, máquinas de café, etc.) – desinfetar 
as mãos antes e após o uso;  

 • Seguir as regras de etiqueta respiratória; 
 • Lavar frequentemente as mãos e/ou desinfetar com 

uma solução de base alcoólica; 
 • Evitar partilha de objetos pessoais (computadores, 

telemóveis, cadeiras e canetas); 
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 • Reforçar a ventilação natural, sempre que possível  
e pelo menos duas vezes por dia; 

 • Certificar-se que o local de trabalho é limpo e higie-
nizado.

Produção  

 • Organizar acessos e a circulação na fábrica (definir 
percursos de entrada e saída para direcionar o fluxo 
de trabalhadores que entram e saem, evitando 
contacto); 

 • Marcar no pavimento ou informação visível de 
utilização de meios de acesso comuns (escadas, 
portas, elevadores);

 • Desinfeção dos locais de trabalho (superfícies, ban-
cadas, cadeiras, etc.); 

 • Recomenda-se a utilização individual de ferramen-
tas – caso não seja possível, as mesmas devem ser 
desinfetadas entre utilizações; 

 • Uso obrigatório de máscaras, sempre que possível. 

Áreas Comuns  

 • Horários desfasados/Reorganização dos horários, 
para utilização de cantinas, refeitórios e balneários, 
para evitar a concentração de pessoas;

 • Reforço da lavagem de mãos e colocação            
de sinalética nesse sentido; 

 • Distanciamento de 2 metros entre pessoas; 
 • Portas de acesso abertas, se possível; 
 • Marcações no solo de distância social – locais      

de entrada e saída.  
 • Máquinas de Vending

• É permitido o seu funcionamento desde que 
estas representem o único meio de acesso 
a produtos alimentares. Para isso, devem 
garantir: 

• Desinfeção diária das máquinas; 
• Cumprir as orientações da DGS, para 

uma correta utilização das mesmas.
 • Lavar adequadamente as mãos antes e depois da 

utilização das máquinas de venda automática; 
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 • Manusear a máquina com lenço de papel ou equiva-   
lente, e no final colocar no lixo; 

 • Adotar medidas de etiqueta respiratória e evitar 
tocar nos olhos, nariz e boca, quando manuseia     
a máquina; 

 • Cumprir as regras de distanciamento social; 
 • Não retirar da máquina alimentos para consumo por 

parte de outras pessoas. A partilha de alimentos 
entre pessoas não deve acontecer.

Cantinas/Refeitórios 

 • Reduzir a 1/3 a sua lotação máxima;
• Adequar o n.º de pessoas à dimensão das 

mesas; 
• Higienização das mesas e cadeiras após cada 

utilização; 
• Disponibilização de sinalética (indicar lugares 

que podem ser ocupados, de forma a manter 
as regras de distanciamento social); 

• Organizar turnos para as refeições; 
• Lavar e desinfetar as mãos antes e após     

consumo de qualquer refeição; 
• Utilização obrigatória de máscara por parte  

dos funcionários do refeitório; 
• Preparar o tabuleiro e entregar a cada tra-

balhador; 
• Fornecer talheres e guardanapos dentro         

de uma embalagem;
• Estabelecimento de horários diferenciados; 
• Marcação de “Distância a cumprir” entre pes-

soas em fila; 
• Implementação de refeições take-away/kit 

refeição; 
• Limitação de mesas e lugares, incluindo a mar-

cação do lugar autorizado; 
• Higienização das mesas entre refeições. 
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Balneários/WC 

 • Acesso condicionado aos balneários e sanitários;
 • Sistemas de sinalização de ocupação (balneários, 

sanitários); 
 • Reforçar rotinas de higiene, limpeza e desinfeção; 
 • Lavar e desinfetar as instalações sanitárias com 

um produto de limpeza misto que contenha, em 
simultâneo, detergente e desinfetante na sua com-
posição; 

 • Eliminação de alguns urinóis/sanitas/chuveiros,     
de forma a garantir o distanciamento entre pessoas; 

 • Definição de lotação máxima do número de pessoas 
(utilização em simultâneo).

Espaços – Informação sobre lotação

 • Limitação de pessoas em espaços como Salas     
de Reuniões/Formação, em Zonas para Fumar,  
em Zonas Sociais;

 • A área ocupada por pessoa deve ser de 4 m2. 

Utilização de viaturas11

 • Veículos equipados com produtos de higienização  
e desinfeção, toalhetes de papel, sacos do lixo       
e instruções de utilização. Podem também ser     
usados materiais de proteção descartáveis; 

 • A lotação dos veículos deve ser reduzida; 
 • Quando utilizado por mais de 1 pessoa: 

• Distanciamento social; 
• Uso obrigatório de máscara; 

 • Caso seja possível, deve ser atribuída uma viatura   
a uma equipa fixa e limitar o n.º de ocupantes.

Trabalho Externo  

 • Evitar ou reduzir ao mínimo o acesso de pessoas 
externas; 

 • Registar a entrada de fornecedores/clientes/presta-
dores de serviços; 

 • Os transportadores devem aguardar autorização 
para descarga de material (os trabalhadores desig-
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A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 
elaborou  uma nova ferramenta OiRA COVID-19, que 
contém medidas associadas a vários problemas que 
podem ser encontrados no contexto de combate à 
COVID-19 e inclui, orientações e recomendações das 
entidades competentes nacionais e europeias, particu-
larizando a utilização desta plataforma pelas micro e 
pequenas empresas e por todos os profissionais que    
as pretendam utilizar.
 
Para explorar os conteúdos desta nova ferramenta 
COVID-19 visite a plataforma OiRA no seguinte link:
https://oiraproject.eu/pt/oira-tools?text=&field_coun-
try%5B35%5D=35&sort=date
 
Pode aceder, registar-se na plataforma e utilizar a ferra-
menta.
 
Esta plataforma é de utilização livre e gratuita, necessitan-
do apenas de um endereço eletrónico.

nados para a receção do material devem assegurar  
os cuidados de desinfeção dos objetos e higienização 
das mãos); 

 • Privilegiar formas de contacto à distância; 
 • Afixar regras de etiqueta respiratória e de higienização 

das mãos em locais visíveis;
 • Disponibilizar soluções de álcool-gel em todas as 

entradas.

OiRA COVID-19
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