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1. Introdução
A pandemia da COVID-19 transformou o mundo laboral e trouxe profundas e rápidas mudanças no mercado de trabalho,
nos modelos de negócio e na organização e gestão do trabalho, para além de um impacte socioeconómico sem
precedentes.
O Estado de Emergência nacional impôs regras de encerramento, proibição, suspensão ou de permanência do
funcionamento, estas últimas dada a sua indispensabilidade à população, visando evitar a transmissão do novo
coronavírus (SARS-CoV-2). Reconhece-se que, por um lado, é fundamental assegurar a necessária revitalização da
economia que a recoloque na trajetória de crescimento, competitividade e desenvolvimento sustentável, mas, por outro,
é essencial garantir uma força de trabalho segura e saudável em todos os setores de atividade.
De realçar que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um dos seis critérios a ter em conta na
suspensão/levantamento das medidas restritivas impostas no âmbito da COVID-19 é a existência de medidas preventivas
nos locais de trabalho, dado que estas medidas não só permitem salvar vidas, como também assegurar o emprego e a
produção nacional, assim como o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços.
É desta forma fundamental adotar medidas de prevenção da COVID-19 nos locais de trabalho que permitam (con)viver
e trabalhar com saúde, segurança e bem-estar, até existir uma vacina ou um medicamento específico para esta doença.

Higiene das
mãos

Etiqueta
respiratória

(In)formação

Utlização de
Equipamentos
de Proteção
Individual

Prevenção da
COVID-19
Distanciamento Social

Auto
monitorização
de sintomas

Higienização e
desinfeção de
superfícies

Figura 1 – Medidas a implementar para uma adequada e completa prevenção da COVID-19
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Neste sentido, é necessário a adoção de medidas de prevenção e de proteção à infeção por SARS-CoV-2, de forma a
salvaguardar uma prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde a todos os trabalhadores, tal como
preconiza a Constituição da República Portuguesa, o Código do Trabalho e a Lei de Bases da Saúde.
De acordo com o que se encontra evidenciado na figura 1, uma adequada prevenção da doença COVID-19 deve
contemplar um conjunto de medidas de prevenção onde se destaca: a higiene das mãos; a etiqueta respiratória; o
distanciamento social; a higienização e desinfeção de superfícies; a auto monitorização de sintomas; a utilização de
Equipamentos de Proteção individual (EPI); e a (In)formação.
O presente documento tem como objetivo sistematizar as principais medidas de prevenção da COVID-19, visando
garantir o funcionamento do Politécnico de Coimbra e, simultaneamente, evitar o absentismo ao trabalho e minimizar o
risco de infeção e propagação da doença.
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2. Medidas de Prevenção COVID-19
2.1. Higiene e Desinfeção das Mãos
A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 20 segundos), ou a utilização de solução
antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool, permitem eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2) da
superfície da pele, evitando que este vírus se transmita nos locais de trabalho, designadamente pelo manuseamento e
contacto.
Em termos gerais, a lavagem das mãos deve ser completa e regular, efetuada ao longo do dia e sempre que se justifique.
Sempre que a lavagem das mãos não seja possível os trabalhadores devem recorrer ao uso de SABA, cobrindo todas as
superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas.

2.1.1.

Dispositivos de Solução Antissética de Base Alcoólica

Nas instalações existem dispensadores de SABA em locais estratégicos, entre os quais à entrada do edifício e da sala de
refeições, bem como nos corredores de circulação;
•

Todos os trabalhadores e estudantes devem lavar/desinfetar as mãos, obrigatoriamente, nas seguintes
situações:
−

Assim que chegam ao local de trabalho e/ou estudo;

−

Imediatamente antes de saírem;

−

Com frequência ao longo do dia;

−

Antes e após remover a máscara;

−

Sempre que contactarem com outros trabalhadores, estudantes e/ou visitantes, bem como com
equipamentos de uso partilhado (por exemplo: fotocopiadoras, telefones, máquinas de venda
automática, equipamento de registo biométrico, maçanetas, corrimãos, ferramentas ou outros
utensílios);

−

Após o contacto com objetos de trabalhadores/alunos, como telemóveis, dinheiro, canetas, entre
outros;

−

2.1.2.

Após um contacto com secreções respiratórias, antes e após comer.

Toalhetes desinfetantes

O recurso ao uso de toalhetes desinfetantes é obrigatório na:
•

Utilização de veículos de transporte do Politécnico de Coimbra;

•

Movimentação de trabalhadores para o exterior dos edifícios do Politécnico de Coimbra, nomeadamente para
participação em reuniões de trabalho;
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•

Desinfeção de equipamentos, nomeadamente telemóveis, visores das impressoras, zona dos botões das
máquinas de venda automática e multibanco, antes da sua utilização.

Notas:
−

Estes toalhetes devem ser usados exclusivamente numa única superfície, não devendo nunca ser reutilizado em qualquer outra,
uma vez que a sua utilização favorece a disseminação dos agentes contaminantes.

−

Deve ser usado um toalhete para cada superfície.

−

Cada toalhete deve ser de imediato descartado para o contentor dos resíduos indiferenciados.

2.2. Etiqueta respiratória
O novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode transmitir-se a de pessoa a pessoa através de gotículas respiratórias de uma
pessoa infetada, quando esta fala, tosse ou espirra. Por outro lado, o contacto das mãos de uma pessoa com secreções
respiratórias infeciosas existentes nas componentes materiais do trabalho (ex. ferramentas, máquinas e equipamentos)
e posterior transferência para as suas mucosas (da boca, nariz ou olhos) é também uma forma de transmissão da COVID19 nos locais de trabalho.
Em termos gerais, não se deve tossir ou espirrar para as mãos nem para o ar. Se uma pessoa tossir ou espirrar deve fazêlo para a prega do cotovelo, com o antebraço fletido, ou usar lenço de papel (que deve ser imediatamente colocado no
contentor de resíduos).

2.3. Distanciamento social
O distanciamento social visa quebrar as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2, dado que ao limitarem-se os contactos
próximos entre pessoas há uma redução das possibilidades de transmissão do novo coronavírus, protegendo-se a
população.
Em termos gerais, considera-se que para efeitos de distanciamento social um trabalhador deve estar afastado de outro
trabalhador, ou de estudante/visitante/público, pelo menos um metro de distância, devendo ser de pelo menos dois
metros em ambientes fechados.

2.3.1.

Espaços de atendimento ao público

Nos Serviços Centrais será disponibilizado um gabinete para atendimento ao público, nomeadamente o atendimento de
estudantes, sendo expressamente proibido o atendimento noutros locais, exceto no caso das rececionistas à entrada do
edifício. Sempre que possível o atendimento de alunos deverá ser previamente agendado.
O acesso de pessoas externas deve ser evitado ou reduzido ao mínimo e, quando acontecer, deve ser feito um registo da
entrada e saída dos mesmos e estes devem ser informados sobre as medidas de controlo de infeção por COVID-19 em
vigor nos Serviços Centrais do IPC.
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2.3.2.

Gabinetes de trabalho

Nos gabinetes de trabalho devem ser observadas as seguintes recomendações:
•

Os trabalhadores devem sentar-se de forma a garantir um distanciamento de, pelo menos, 1,5 metros entre
trabalhadores;

•

De acordo com a Infografia publicada pela DGS sobre Sistemas AVAC em 20/07/2020 (vide Anexos), estes
Sistemas podem ser utilizados durante a pandemia COVID-19, desde que sejam cumpridas as seguintes regras:
1. Limpeza e manutenção de acordo com as indicações do fabricante, por empresa certificada para
serviços de instalação e manutenção de Sistemas AVAC;
2. Direcionamento do ar para cima, de forma a não incidir diretamente sobre os ocupantes do espaço;
3. Renovação frequente do ar, de forma a assegurar, sempre que possível, uma boa ventilação nos
espaços.

2.3.3.

Sala de Reuniões

É recomendável a realização de reuniões por telefone ou videoconferência, no entanto, quando não for, de todo, possível
a realização de reuniões não presenciais, devem-se ter em conta os seguintes aspetos:
•

Criar um horário de ocupação da sala de reuniões;

•

Reduzir ao mínimo indispensável o número de pessoas em cada reunião;

•

Instituir uma distância de segurança (no mínimo 1 metro) entre as cadeiras;

•

Promover a ventilação natural da sala de reuniões em detrimento da ventilação artificial;

•

Garantir, intervalos de, pelo menos, 30 minutos entre as reuniões, para limpeza e desinfeção do espaço;

•

Garantir que, após o términus de uma reunião, é efetuada uma correta higienização/desinfeção da sala.

2.3.4.

Sala de Refeições

Na sala de refeições devem ser observadas as seguintes recomendações:
•

A lotação da sala de refeições é de 12 utilizadores, não devendo, nunca, exceder este número;

•

Os utilizadores devem sentar-se nos lugares definidos sem, em algum momento, alterar a sua disposição;

•

A toma de refeições será efetuada por turnos de 30 minutos, devendo o utilizador, antes de sair, desinfetar a
respetiva mesa com recurso a desinfetante e toalhetes descartáveis que, posteriormente, deverão ser colocados
no contentor de resíduos indiferenciados;

•

Os utilizadores do espaço devem permanecer no interior da sala de refeições o tempo estritamente necessário
para evitar o cruzamento com outras pessoas;

•
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•

De acordo com a Infografia publicada pela DGS sobre Sistemas AVAC em 20/07/2020 (vide Anexos), estes
Sistemas podem ser utilizados durante a pandemia COVID-19, desde que sejam cumpridas as seguintes regras:
4. Limpeza e manutenção de acordo com as indicações do fabricante, por empresa certificada para
serviços de instalação e manutenção de Sistemas AVAC;
5. Direcionamento do ar para cima, de forma a não incidir diretamente sobre os ocupantes do espaço;
6. Renovação frequente do ar, de forma a assegurar, sempre que possível, uma boa ventilação nos
espaços.

•

Não devem ser partilhados utensílios/objetos e/ou bens alimentares entre os utilizadores.

2.4. Higienização e desinfeção de superfícies
A limpeza das superfícies, quando agregada à lavagem com água quente e detergente, possibilita a remoção da matéria
orgânica que favorece a sobrevivência e proliferação dos microrganismos e, desta forma, promove a sua eliminação. A
desinfeção de superfícies elimina, destrói ou inativa os microrganismos. Assim, complementar a higienização das
superfícies com a desinfeção das mesmas evita a transmissão da SARS-CoV-2 (COVID-19) nos locais de trabalho.

2.4.1.

Espaços de trabalho

Na limpeza e desinfeção dos espaços de trabalho serão observadas as seguintes recomendações:
•

Limpeza e desinfetar, várias vezes ao longo do dia e no final do dia, dos locais de trabalho, bem como os espaços,
equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto regular, especialmente, mesas de
trabalho/estudo, maçanetas, telefones e telemóveis, impressoras, máquinas de venda automática, entre outros;

•

Adoção de práticas reforçadas de higienização de utensílios e superfícies mobiliárias de contacto direto com as
pessoas;

2.4.2.

Sala de Refeições

Na limpeza e desinfeção da sala de refeições serão observadas as seguintes recomendações:
•

A limpeza e desinfeção geral da sala de refeições é realizada, pelo menos, duas vezes por dia pela trabalhadora
responsável pela limpeza das instalações;

•

O utilizador de cada mesa da sala de refeições é responsável pela limpeza e desinfeção da mesma no final de
tomar a sua refeição e/ou da sua utilização. A limpeza e desinfeção é efetuada com recurso a um borrifador de
desinfetante de superfícies (D-Bacter Plus BP5) e toalhetes de papel que se encontra à disposição do utilizador
na sala de refeições. No final da desinfeção os toalhetes devem ser eliminados e colocados no ecoponto dos
resíduos indiferenciados.
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2.4.3.

Corredores de Circulação

A limpeza e desinfeção dos corredores de circulação será reforçada tendo em conta a sua utilização (no mínimo, duas
vezes no período da manhã e duas vezes no período da tarde).

2.4.4.

Instalações sanitárias

A limpeza e desinfeção as instalações sanitárias será reforçada e ajustada tendo em conta a sua utilização.

2.5. Auto monitorização de sintomas
A temperatura ≥ 38.0ºC (febre), a tosse persistente (ou agravamento da tosse habitual) e a dispneia/dificuldade
respiratória são os sintomas comuns da COVID-19. A auto monitorização destes sintomas (pelo trabalhador) permite
identificar Casos Suspeitos de COVID-19 e encaminhar para os necessários serviços de saúde. Sempre que se identifica
um trabalhador com COVID-19, caberá à Autoridade de Saúde, identificar os respetivos contactos e adotar medidas de
descontaminação que evitem a transmissão da doença na instituição.
Em termos gerais, os trabalhadores devem efetuar a auto monitorização de sintomas da COVID-19 através da medição
da temperatura e pela confirmação da ausência de sintomas respiratórios (agravamento da tosse habitual e dispneia /
dificuldade respiratória). Na existência de sintomas o trabalhador deverá agir de acordo com o procedimento
estabelecido no Plano de Contingência COVID-19 dos Serviços Centrais do IPC.

2.5.1.

Medição de temperatura

De acordo com o artigo 13.º - C do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, no atual contexto da doença COVID -19, e
exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros, podem ser realizadas medições de
temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho.
Na linha do que são as recomendações da DGS, qualquer trabalhador ou estudante que apresente desvio dos valores
normais da temperatura, ou qualquer outro sintoma compatível com a doença (febre, tosse, dificuldade respiratória,
cansaço, desconforto físico, náuseas, perturbações gastrointestinais ou outros menos frequentes) não podem deslocarse às instalações dos serviços e/ou das escolas e devem seguir as recomendações da DGS.
Neste sentido será efetuada a monitorização da temperatura corporal diária de trabalhadores, estudantes e/ou visitantes
à entrada do edifício, com recurso a um termómetro digital de não contacto (medição por infravermelhos), devendo
cada trabalhador, estudante ou visitante registá-la.

2.6. Equipamentos de Proteção Individual
Equipamento de proteção individual (EPI) refere-se a qualquer equipamento usado como barreira protetora, com o
objetivo de proteger as mucosas, pele e roupa do contacto com agentes infeciosos, neste caso do novo coronavírus.
Alguns dos equipamentos que podem ser usados para proteção individual são máscaras, viseira de proteção, óculos,
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luvas, bata, entre outros. Estes devem ser utilizados conforme a atividade desempenhada e o risco de exposição à COVID19.

2.6.1.

Máscaras de proteção

A utilização de máscaras como medida complementar para limitar a transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade tem sido
considerada de forma diferente pelos vários países e organizações internacionais.
É de sublinhar a existência de três tipos de máscaras:
•

Respiradores (Filtering Face Piece, FFP), um equipamento de proteção individual destinado aos profissionais de
saúde, de acordo com a Norma n.º 007/2020 da DGS;

•

Máscaras cirúrgicas, um dispositivo que previne a transmissão de agentes infeciosos das pessoas que utilizam a
máscara para as restantes;

•

Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social, dispositivos de diferentes materiais têxteis, destinadas
à população geral, certificadas.

A DGS, através da informação n.º 009/2020 de 13/04/2020, e em linha com as recomendações da OMS e ECDC, informa
que:
1. De acordo com o Princípio da Precaução em Saúde Pública, e face à ausência de efeitos adversos associados ao
uso de máscara, deve ser considerada a utilização de máscaras por qualquer pessoa em espaços interiores
fechados com múltiplas pessoas (supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes
públicos, etc).
2. O uso de máscaras na comunidade constitui uma medida adicional de proteção, 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.
3. Segundo o ECDC, não existe evidência científica direta que permita emitir uma recomendação a favor ou contra
a utilização de máscaras não cirúrgicas ou comunitárias, pela população. Assim, por forma a garantir a
priorização adequada da utilização de máscaras cirúrgicas, as máscaras não cirúrgicas (comunitárias ou de uso
social) podem ser consideradas para uso comunitário nas situações aqui identificadas.

O uso de máscaras sociais ou comunitárias deve ser permanente e é obrigatório para todos, no interior das instalações
dos Serviços Centrais do IPC, de modo a reduzir os riscos de transmissão da infeção (de acordo com o artigo 13º-B do
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio).
O uso de máscaras sociais ou comunitárias é obrigatório para pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso,
circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas
autoridades de saúde se mostre impraticável (de acordo com o artigo 3º da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro).
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2.6.2.

Viseira de proteção

O uso de viseira de proteção é obrigatório:
•

Em todos as zonas/balcões de atendimento ao público, quando não exista barreira de proteção em acrílico
acoplada na secretária e/ou balcão. Nestes casos, para além da viseira de proteção, o trabalhador deverá,
também, utilizar máscara social ou comunitária.

Notas:
−

Antes e depois de qualquer manuseamento da viseira, ou para a colocar no rosto ou para a retirar, é crucial lavar e/ou desinfetar
as mãos;

−

Após cada utilização, ou sempre que se justifique, a viseira deve ser corretamente higienizada e/ou desinfetada;

−

O uso de viseira, deve ser sempre complementar ao uso de máscara, exceto no que está referenciado no primeiro ponto, deste
tópico.

2.7. (In)formação
Uma informação clara e sistematizada é um importante meio de coesão que permite comunicar medidas e soluções aos
trabalhadores sobre a COVID-19, reduzindo a incerteza e a ansiedade e evitando pânico desnecessário. Somente com
trabalhadores informados, esclarecidos e sensibilizados se pode requerer que estes adotem comportamentos específicos
para prevenir a transmissão da COVID-19 no local de trabalho.
O Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental do Politécnico de Coimbra assegurará a sensibilização, informação e
formação dos trabalhadores sobre a COVID-19, relativamente a aspetos relevantes para a proteção da saúde e segurança
dos trabalhadores nos locais de trabalho, tendo como principal finalidade assegurar o desenvolvimento das atividades
de trabalho com condições de salubridade, conforto e segurança.
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3. Acesso ao edifício
O acesso ao edifício dos Serviços Centrais do Politécnico de Coimbra deve ser efetuado única e exclusivamente pela
porta principal, de forma a garantir o controlo de entrada de trabalhadores, estudantes e/ou visitantes nas instalações.
Tal como referido no ponto n.º 2.5.1 do presente documento, será efetuada a monitorização da temperatura corporal
diária de trabalhadores, estudantes e/ou visitantes à entrada do edifício, com recurso a um termómetro digital de não
contacto (medição por infravermelhos), devendo cada trabalhador, estudante ou visita registá-la.

3.1. Registo Biométrico
A utilização do equipamento de registo biométrico deverá ter em conta o seguinte procedimento:
1. Lavar e/ou desinfetar as mãos, de acordo com os procedimentos previamente divulgado pelo sSOA, assegurando
que ficam totalmente limpas e secas;
2. Dar entrada/saída através do sistema biométrico tal como habitualmente;
3. No final, lavar e/ou desinfetar novamente as mãos de acordo com o procedimento supracitado.
Notas:
Não deverá colocar as mãos húmidas no sensor do equipamento, pois poderá colocar em causa o bom funcionamento do mesmo.
O equipamento (exceto o local onde se coloca o dedo) será desinfetado frequentemente por pessoa nomeada para tal.
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4. Deslocações
4.1. Recomendações gerais
•

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
correspondentes;

•

Em táxis ou transporte individual e remunerado de passageiros, devem ser observadas as medidas adicionais de
higiene e saúde que estejam definidas;

•

Como princípio geral, sempre que possível deve ser minimizado o contacto entre os trabalhadores, entre os
quais motoristas, e os passageiros, recorrendo, sempre que possível, ao pagamento com utilização de cartões
de débito com tecnologia contactless.

4.2. Viagens de 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, deve ser limitada a partilha de veículo: deve-se atribuir, tanto quanto
possível, um veículo a equipa fixa e limitar o número de ocupantes;

•

Quando os veículos forem utilizados por mais do que uma pessoa, deve ser observado o distanciamento possível
e a utilização de máscara pelos ocupantes é de caráter obrigatório e permanente;

•

Os veículos devem estar equipados com produtos de higiene e desinfeção das mãos, toalhetes de papel, sacos
para os resíduos;

•

No interior dos veículos deve constar um folheto com as instruções de utilização, nomeadamente: desinfetar as
mãos antes de colocar as mãos no volante, optar sempre por garantir distanciamento, no caso de serem duas
ou mais pessoas, uso obrigatório de máscaras.

4.3. Deslocações de/para o trabalho
•

Evitar, sempre que possível, o ajuntamento de pessoas, nomeadamente nos transportes coletivos e no acesso
aos locais de trabalho;

•

Sempre que possível, deve dar-se prioridade às opções de mobilidade que melhor garantam o distanciamento
físico adequado.
Nota: entenda-se distanciamento físico como uma pessoa estar afastada de outra(s), pelo menos, dois metros quando se trate de
ambiente fechado.
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5. Responsabilidades partilhadas: IPC e trabalhadores
5.1. IPC
•

Assegurar as condições de segurança e saúde necessárias, devendo, por isso, garantir a implementação das
medidas essenciais à prevenção da transmissão da COVID-19;

•

Informar e consultar os trabalhadores e estudantes sobre a aplicação das medidas de prevenção.

5.2. Trabalhadores
•

Têm direito a prestar o trabalho e/ou estudar em condições de segurança e saúde, devendo cumprir as
respetivas indicações e cooperar, ativamente, na implementação das mesmas, devendo, por isso, nesta situação
da pandemia por COVID-19, adotar rigorosamente as práticas recomendadas e ter um comportamento
responsável.
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6. Materiais de sensibilização e informação
Encontram-se, de seguida, os materiais mais relevantes desenvolvidos pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental
para informar e sensibilizar a comunidade IPC, bem como a Infografia da DGS sobre os Sistemas AVAC e as Orientações
sobre viagens ao estrangeiro do Ministério do Negócios Estrangeiros.
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Medidas Recomendadas.
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Distanciamento Social
É uma medida de afastamento social utilizada em resposta a uma
pandemia.
Medidas de distanciamento

É essencial para a promoção
da Saúde
Pública, por nos permitir
proteger
As medidas
de distanciamento
são das
mais efetivas na redução da transmissã
COVID-19
e têm
como objetivo
o contacto
entre pessoas, com exceção daq
a população quebrando
a cadeia
de transmissão
entrereduzir
indivíduos,
e é
coabitam. (sem sintomas) com baixo risco de
aplicável a pessoasque
assintomáticas
AS PESSOAS DEVEM
contrair doença.

• Manter uma distância de pelo menos 1,5-2 m

Evite contacto próximo com outras pessoas. Em espaçosdas
abertos
outras pessoas;
mantenha a distância mínima de 1 metro de outras pessoas e no interior
• Evitar o contacto com pessoas que aprese
assegure que não se encontra a menos de 2 metros das mesmas.

sintomas sugestivos de COVID-19, como
tosse ou diﬁculdade respiratória;

• Sempre que possível, trabalhar a partir de
(teletrabalho);

2 metros
1,5-2 metros

• Utilizar, de preferência, serviços telefónico
eletrónicos, para entrar em contacto com o
serviços, como supermercados ou farmácia
quando possível agendar a sua presença
espaços físicos, como museus, restaurantes,
outros;

• Em caso de necessidade de cuidados mé
utilizar serviços telefónicos ou eletrónicos
contactar previamente os serviços de s
Quando tossimos, espirramos ou falamos, libertamos gotículas, secreções
não esquecendo que estes têm circuitos sepa
ou aerossóis que podem ser inspirados por outras pessoas
ou
para COVID-19,
e que sempre que se justiﬁcar
recorrer presencialmente a estes serviços.
depositar-se em objetos e superfícies que nos rodeiam.
Etiqueta Respiratória

Ao tapar o nariz e a boca com o braço ou com um lenço
papel que
AS de
PESSOAS
NÃO DEVEM
deverá ser colocado imediatamente no contentor de resíduos
• Partilhar artigos pessoais;
indiferenciados, está a proteger outras pessoas. É uma medida
extremamente importante por esse motivo.
• Frequentar
lugares
movimentados

aglomerados de pessoas;

As mãos são um dos principais veículos de transmissão da doença. Não
• Ter
contactos
desnecessários
(como
se esqueça de as lavar regularmente e sempre depois de exemplo,
tossir ou convívios dentro ou fora de casa);
espirrar com água e sabão ou Solução Antissética de Base Alcoólica
• Promover ou participar em eventos que reú
(SABA).

muitas pessoas, sobretudo em espaços fech
Sempre que for necessário reunir com o
pessoas, opte pelo mínimo possível e em e
aberto.
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Máscara Social Reutilizável
Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos
Não partilhar objetos ou outros bens pessoais nem comida
Lavar as mãos regularmente
1. Antes de colocar a máscara, lave as mãos com água
e sabão ou com uma Solução Antissética de Base
Alcoólica (SABA).

SÁUDE E ATIVIDADES DIÁRIAS MEDIDAS GERAIS D

SEMPR
OS SEG

1.

2. Coloque a máscara com a face interna virada para a
cara.
A face externa deverá ter as pregas viradas para baixo.
3. Ajuste o clipe nasal ao nariz, cobrindo o nariz, a boca
e o queixo.
4. Não deixe espaço entre o rosto e a máscara.
5. Evite tocar na máscara enquanto está a usá-la.
6. Se tocar acidentalmente na parte da frente da
máscara, lave ou desinfete, de imediato, as suas mãos.
7. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos
e, depois, retire-a pelos elásticos sem tocar na parte da
frente da mesma.
8. A máscara retirada deve ser colocada,
individualmente, num saco plástico fechado, até ser
colocada na máquina de lavar.
9. No final da utilização e manuseamento da máscara,
lave ou desinfete as mãos.
10. Lave a máscara a, pelo menos, 60ºC, com
detergente. Use-a novamente apenas quando estiver
totalmente seca.
11. Siga as instruções de lavagem. Em caso de defeito
ou dano, não use a máscara, substitua-a por outra.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10

11

Medidas Recomendadas.

Atenção:
Troque sempre a sua máscara nas seguintes situações:
- Ao fim de 4h de utilização, no máximo;
-Assim que ficar
húmida;
9
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-Caso a molhe acidentalmente;

UTILIZAR MÁSCARA, TENHA EM ATENÇÃO
S PASSOS:

- Ou, ainda, se estiver suja.

ienize as mãos, com água e sabão ou com
a solução à base de álcool, antes de
ocar a máscara;

riﬁque qual o lado a colocar voltado
ra a cara (por exemplo nas máscaras
úrgicas deve colocar com o lado branco
ce interna] virado para a cara, e o lado com
ra cor [face externa] virado para fora);

Em qualquer uma destas situações, a máscara deve ser lavada antes de
ser reutilizada.

nda-a à cabeça com os atilhos, dando um
o em cada um, ou com os elásticos, sem os
zar;

ste a banda ﬂexível na cana do nariz,
antindo que a boca, nariz e queixo estão
bertos;

rtiﬁque-se que a máscara está bem
stada à face;

te tocar na máscara enquanto a tiver
ocada. Se tocar, higienize as mãos;

o deve retirar a máscara para falar, tossir
espirrar;

bstitua a máscara por uma nova, se esta
ver húmida, higienizando as mãos entre as
as tarefas. Idealmente não deve usar a
scara durante mais de 4 horas seguidas;

tire a máscara, segurando nos atilhos ou
sticos, a partir da parte de trás (não toque
frente da máscara);

scarte-a de imediato num caixote do lixo*;

ienize as mãos, após retirar a máscara.

s máscaras comunitárias ou de uso social podem
descartáveis ou reutilizáveis. Para tal devem ser
uidas as recomendações do fabricante.

Pela sua saúde e dos que partilham os espaços consigo, siga estas
orientações.
Uma recomendação do Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental do
Politécnico de Coimbra!

Proteja-se.

Prevenção
Covid - 19

Vai ficar
tudo bem
www.ipc.pt

UTILIZAÇÃO DE
MÁSCARA CIRÚRGICA
1º
Antes de colocar a máscara, lave as mãos com água e sabão ou com uma
Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA).

2º

Coloque a máscara com a face interna virada para a cara. A face externa
deverá ter as pregas viradas para baixo.

3º

Ajuste o clipe nasal ao nariz, cobrindo o nariz, a boca e o queixo.

4º

Não deixe espaço entre o rosto e a máscara.

5º

Evite tocar na máscara enquanto está a usá-la.

6º

Se tocar acidentalmente na parte da frente da máscara, lave ou desinfete,
de imediato, as suas mãos.

7º

Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos e, depois, retire-a
pelos elásticos ou atilhos sem tocar na parte da frente da mesma.

8º

A máscara retirada deve ser colocada num contentor de resíduos
indiferenciados.

9º
No final da utilização e manuseamento da máscara, lave ou desinfete as
mãos.

ATENÇÃO!!
Troque sempre a sua máscara nas seguintes situações:
- Ao fim de 4h de utilização, no máximo;
- Assim que ficar húmida;
- Caso a molhe acidentalmente;
- Ou, ainda, se estiver suja.
Pela sua saúde e dos que partilham os espaços consigo, siga estas orientações.
Uma recomendação do Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental do Politécnico de Coimbra!

PROCEDIMENTO DE
LAVAGEM DAS MÃOS
1

2

Aplique a quantidade de
sabonete líquido suficiente para
cobrir todas as superfícies
das mãos.

Molhe as mãos com água.

4

Esfregue as palmas das mãos,
friccionando-as entre si.

6

5

Esfregue a palma direita contra o
dorso da mão esquerda,
entrelaçando os dedos e vice-versa.

7

Esfregue o dorso dos dedos de uma
das mãos com a palma da mão
oposta, com movimentos vai e vem,
segurando os dedos, e vice-versa.

Entrelace os dedos e friccione
os espaços interdigitais

9

8

Esfregue o polegar esquerdo,
utilizando-se de movimento
circular, com o auxílio da palma da
mão direita e vice-versa.

10

Enxague bem as mãos
com água.
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3

Esfregue o pulso esquerdo
com a mão direita
e vice-versa.

Friccione, fazendo movimento
circular, as polpas digitais e as
unhas da mão direita contra a
palma da mão esquerda,
e vice-versa.

11

Seque as mãos com dispositivo de
secagem das mãos ou com toalhete
descartável.

PROCEDIMENTO DE
DESINFEÇÃO DAS MÃOS
(com uma Solução Antisséptica de Base Alcoólica)

01

Aplique a Solução Antissética de
Base Alcoólica (SABA) numa
mão, em forma de concha,
para cobrir todas
as superfícies

04

Coloque palma com palma com
os dedos entrelaçados
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02

Esfregue as palmas das mãos,
uma na outra

05

Esfregue um dos polegares em
sentido rotativo, entrelaçado
na palma mão oposta
e vice-versa

03

Coloque a palma de uma das
mãos sobre o dorso da outra
com os dedos entrelaçados
e vice-versa

06

Esfregue rotativamente para trás
e para a frente os dedos
de uma das mãos na palma
da outrae vice-versa.
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Viseiras de proteção.
Medidas de prevenção
Utilização da viseira
1. Antes de a colocar, lave as mãos com água e sabão ou com uma Solução
Antissética de Base Alcoólica - SABA.
2. Segure a viseira junto aos elásticos e coloque-a de trás para a frente e
de cima para baixo.
3. Evite tocar na viseira enquanto está a usá-la.
Se tocar acidentalmente na parte da frente da viseira, lave ou desinfete, de
imediato, as suas mãos.
4. Antes de retirar a viseira, lave ou desinfete as mãos e depois retire-a da
frente para trás e de baixo para cima, tendo o cuidado de inclinar o corpo
para a frente no sentido de evitar o contacto da viseira com o rosto.
5. No final da utilização e manuseamento da viseira, lave ou desinfete as
mãos.
6. Lave a viseira após cada utilização e sempre que se justifique.

Lavagem ou Desinfeção da viseira
1. Lave a viseira com água e sabão utilizando um pano não abrasivo.
2. Remova o sabão com água corrente e seque a viseira com papel
absorvente.
3. Em alternativa, utilize uma solução desinfetante para a sua limpeza:
borrife a viseira em ambos os lados e deixe atuar o produto durante algum
tempo.
4. De seguida, remova o excesso com papel absorvente.
5. No final da limpeza, guarde a viseira num local seco e arejado e lave ou
desinfete as suas mãos.

Máquinas de Venda
Automáticas
(Orientações para uma correta utilização)

Lavar ou desinfetar adequadamente as mãos, antes e depois da
utilização das máquinas de venda automática, bem como antes e depois
do consumo dos alimentos (lavagem/desinfeção durante 20 segundos
com água e sabão ou Solução Antissética de Base Alcoólica - SABA).

Manusear a máquina com um lenço de papel ou equivalente que, no final,
deverá ser colocado no recipiente dos resíduos indiferenciados.

Adotar as medidas de etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para o
antebraço/braço ou para um lenço de papel) e evitar tocar no nariz, olhos
e boca no momento em que está a manusear a máquina.

2 metros
distância

Cumprir as regras de distanciamento social, mantendo a distância de
segurança de, pelo menos, 2 metros, quer na fila para acesso à máquina
quer durante o consumo dos produtos alimentares.

Não retirar da máquina alimentos para consumo de outras pessoas.
A partilha de alimentos entre pessoas não deve acontecer.

Aceder à máquina exclusivamente para retirar os produtos alimentares.
Não permanecer na sua proximidade, prevenindo aglomerados de
pessoas.

www.ipc.pt
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Medidas de Prevenção
na utilização de veículos.

1. Para as viagens essenciais para o desempenho da atividade, sempre que
possível, a lotação dos veículos deve ser reduzida e, caso não seja possível,
deve ser limitada a partilha de veículo: deve-se atribuir, tanto quanto possível,
um veículo a equipa fixa e limitar o número de ocupantes;

2. Antes de utilizar o veículo e colocar as mãos no volante deve desinfetar as
mãos com a Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA);

3. Quando os veículos forem utilizados por mais do que uma pessoa, deve ser
observado o distanciamento possível e a utilização de máscara pelos
ocupantes é de caráter obrigatório e permanente;

4. Deve ser privilegiado, sempre que possível, o recurso à ventilação natural
do habitáculo em detrimento do uso de ar condicionado;

5. Após a utilização do veículo deverá desinfetar o volante com recurso a
toalhetes desinfetantes que deverá coloca-los num saco para resíduos;
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6. Lave ou desinfete as mãos após a desinfeção do volante.

Nota: Após cada utilização o veículo deverá ser devidamente higienizado e
desinfetado no seu interior, bem como no seu exterior, principalmente os
puxadores das portas com recurso a spray desinfetante.

Covid-19: viagens ao
estrangeiro

Trabalhe e viaje em
segurança, privilegie
Portugal

Recomendações sobre viagens indispensáveis ao estrangeiro
nos próximos meses
Este folheto, destinado aos portugueses que pretendam viajar ao estrangeiro por razões profissionais ou em viagens
de lazer, recomenda conselhos para a sua deslocação caso a mesma seja essencial. Informa sobre os cuidados que
deve ter na preparação da viagem, o que deve saber para a efetuar, que constrangimentos pode encontrar e como
superá-los, que apoios pode obter junto da rede consular e o que não constitui obrigação do Estado.
A pandemia originada pela COVID-19 determinou a adoção, por inúmeros Governos, de medidas de prevenção,
combate e contenção da doença, que incluíram fortes restrições na circulação de cidadãos em todo o Mundo, que
podem manter a interdição de entrada de cidadãos estrangeiros e não residentes, exigir certificado médico,
declarações para deslocação ou quarentena obrigatória. As medidas de contenção e controle da doença
continuarão a ocorrer, e cada País pode aliviar ou agravar as medidas já tomadas no quadro da Covid-19.
Para férias e turismo, considere seriamente a oportunidade de conhecer melhor Portugal e de usufruir das
excelentes condições que o seu país oferece, para lazer, cultura e bem-estar.
Para contactos profissionais, prefira o teletrabalho e a comunicação eletrónica. Evite viagens não essenciais para
fora da União Europeia ou de países Schengen. Ao agir assim, protege-se e aos seus concidadãos

Tome uma decisão informada
O contexto da atual pandemia reforça a necessidade de fazer uma correta avaliação antes de iniciar uma
viagem. Se entender sair de Portugal, deverá considerar os seguintes aspetos na escolha do seu destino:

1.

Segurança sanitária
Conheça a situação epidemiológica e a cobertura de cuidados de saúde no país de destino;

2.

Presença consular de Portugal
Conheça as ligações e a cobertura da rede consular portuguesa no país de destino;

3.

Regresso a Portugal
Confirme que conseguirá regressar de forma rápida e imediata em caso de necessidade.

Tenha ainda em atenção a existência de contratos, seguros e outros meios de garantir a segurança durante as
suas deslocações. Conheça e respeite as regras de segurança e comportamento dos países que visita. Previnase, mesmo em deslocações para reuniões familiares.
Desaconselham-se viagens para destinos fora do espaço europeu sobretudo para outros destinos sem
ligações fáceis e frequentes a Portugal, e muito em especial deslocações para destinos exóticos e/ou viagens
não organizadas.

Antes de viajar
Consulte
- o Portal das Comunidades:
www.portaldascomunidades.mne.pt
- as notícias do MNE:
www.portaldiplomatico.mne.gov.pt
- a Embaixada do país de destino:
www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/redediplomatica/corpo-diplomatico-em-portugal

Registe a sua viagem e veja os
conselhos aos viajantes
Através da app “Registo viajante” disponível em IOS ou
Android, ou via formulário em
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/registo-do-viajante

Coloque as suas dúvidas
Gabinete de Emergência Consular:
Email: gec@mne.pt Telefone: + 351 217 929 714
+ 351 961 706 472

Não se esqueça de…
1. Verificar se dispõe de passaporte válido. Alguns países exigem um prazo de validade que poderá ir até 6 meses
após a conclusão da viagem e outros não aceitam passaportes temporários;

2. Confirmar que a sua entrada no país de destino está autorizada. Informe-se junto da sua agência de viagem ou
das embaixadas dos países representados em Portugal sobre a necessidade de obtenção de visto.

3. Adquirir atempadamente o bilhete e garantir que tem as condições e os meios necessários para a viagem, mesmo
que seja necessário prolongar a permanência no país ou adquirir novos bilhetes de regresso;

3. Obter o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença ou informar-se sobre quaisquer acordos de assistência médica
que possam existir com os locais de destino;

4. Informar-se, com antecedência, quanto à necessidade de cuidados de saúde especiais (por exemplo vacinas ou
precauções especiais). Preferencialmente, realizar uma Consulta do Viajante;

5. Fazer um seguro de viagem que inclua assistência médica, roubo, furto e despesas de repatriação;
6. Registar a sua viagem no Registo Viajante e informar algum familiar ou amigo da data de partida e da previsível
hora de chegada. Indique o país ou países de destino, moradas e números de telefone de contacto.

Aprofunde estas informações e recorde os cuidados a ter durante a viagem em:
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/conselhos-aos-viajantes

Apoio durante a viagem
Em caso de necessidade, os postos consulares de Portugal podem prestar apoio aos
viajantes. Esse apoio traduz-se na emissão de documento de viagem provisório (para
situações de extravio de documentação); facilitação do contacto com unidades
hospitalares, em caso de acidente ou doença e com advogados em caso de detenção.
A proteção consular não poderá, no entanto, libertá-lo da prisão, pagar as contas do
hotel, do médico, do advogado, de viagens ou outras.
Nos países não pertencentes à União Europeia e onde não exista representação
consular portuguesa, pode solicitar auxílio junto das Embaixadas e Consulados de
outros Estados Membros da União Europeia.

SISTEMAS AVAC
AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO
20 de julho 2020

Recentemente, a OMS emitiu um comunicado sobre as vias de
transmissão do SARS-CoV-2, onde foi conﬁrmado que a transmissão do
vírus ocorre maioritariamente através de secreções e gotículas e do
contacto próximo com pessoas infetadas, não excluindo a possibilidade
de transmissão por aerossóis. Posição idêntica tem o ECDC.

Os sistemas AVAC podem ser utilizados durante a pandemia COVID-19, desde que
sejam cumpridas as seguintes regras:

Limpeza e manutenção de acordo com as indicações do fabricante, por
empresa certiﬁcada para serviços de instalação e manutenção de Sistemas AVAC

Direcionamento do ar para cima, de forma a não incidir diretamente sobre os
ocupantes do espaço

Renovação frequente do ar, de forma a assegurar, sempre que possível, uma boa
ventilação nos espaços

Sistemas individuais (como em habitações pessoais):
• A renovação do ar pode ser conseguida, se for possível, através da abertura de portas ou
janelas, nos períodos de menor calor e quando não há incidência direta do sol;
• Manter os sistemas de extração das instalações sanitárias ou casas de banho em
funcionamento contínuo.

Sistemas de edifícios de comércio e serviços (aplicável também a estabelecimentos de
ensino e de apoio social, entre outros):
• Cumprir a Portaria n.º 353-A/2013 e demais legislação aplicável;
• Estando o espaço ocupado, garantir o máximo de caudal de ar novo. Se necessário, colocar em
funcionamento equipamentos de climatização;
• Alterar a ventilação para o caudal nominal, sempre que possível, pelo menos 2 horas antes da
abertura;
• Alterar a ventilação para o caudal mínimo, sempre que possível, pelo menos 2 horas após o
encerramento;
• As unidades de tratamento de ar com recirculação devem funcionar com 100% de ar novo,
sempre que possível;
• Desligar os permutadores de calor rotativos, sempre que possível;
• Manter os ventiloconvectores e outros equipamentos terminais em funcionamento, sempre que
estes introduzam ar novo exterior ou quando exista um sistema de ventilação independente;
• Manter os sistemas de extração das instalações sanitárias em funcionamento contínuo.

