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1. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO
1.1 NAS INSTALAÇÕES
1.1.1

Sinalização e informação
• Todos os clientes têm acesso ao Protocolo, uma vez que este é impresso para consulta no
espaço físico, bem como em versão digital no website da empresa.
• No espaço físico, todos os pontos de maior importância e relevância são devidamente
assinalados, a fim de facilitar o cumprimento das medidas de segurança. Destacamos a
capacidade máxima do espaço, a presença de um tapete específico para a desinfecção
do calçado (bem como o perigo de piso húmido), contentor não manual para resíduos
com o saco apropriado, local de espera para o serviço, ponto de desinfecção das mãos,
sala de isolamento, distância a manter entre a cadeira e a secretária onde serão
atendidos, acrílicos nas secretárias e vários padrões e guias de comportamento (como
tossir/espirrar, lavagem das mãos, entre outros).

1.1.2

Plano de higienização
• Todo o espaço e equipamento é desinfetado diariamente antes da empresa abrir as suas
portas. Garantimos também que todos os pontos, materiais e equipamentos a que os clientes
e colaboradores têm acesso são higienizados e limpos após cada utilização.
• Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo
balcões, interruptores de luz, maçanetas, puxadores de armários, teclados de computador).
• É dada preferência à limpeza húmida, com produtos próprios para combater vírus
(nomeadamente o COVID-19), de modo a manter todo o espaço apto a ser devidamente
utilizado.
• É mantida sempre que possível a porta aberta, de modo a fazer circular o ar no espaço.
Também está presente no espaço um gerador de ozono visando assim manter o ar purificado
e limpo.
• Existe à entrada e saída do espaço um dispensador automático de gel de base alcoólica e em
todas as secretárias existe também um dispensador de gel de base alcoólica.
• Caso os clientes não disponham de máscara, uma será facultada pelo staff.

1.1.3

Adequação do local de isolamento
• Dado o layout do espaço, o WC foi adaptado e devidamente identificado para que sirva
também como sala de isolamento em caso de cliente/colaborador suspeito de ter COVID-19.
O espaço encontra-se mecanicamente ventilado, com produtos de higienização pessoal e do
espaço. O utilizador desta sala de isolamento terá também acesso a EPIs (como luvas e
máscaras), a mantimentos (produtos alimentares não perecíveis e água engarrafada),
termómetro e kit de primeiros socorros.

1.1.4

Equipamentos de higienização
• O espaço dispõe de dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base
de álcool junto à entrada/saída do estabelecimento.
• Existe um contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico à entrada e saída
do espaço, bem como no WC.
•
Instalações sanitárias providas de equipamento dispensador
automático de desinfetante para mãos, dispensador de sabonete
com desinfetante e toalhetes de papel também em dispensador.
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1.2 PARA OS COLABORADORES
1.2.1

Formação
• Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação específica sobre:
o Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19.
o Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente
ao surto de coronavírus COVID-19, incluindo os procedimentos:
o

o

o

higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20
segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70º de álcool, cobrindo todas as
superfícies das mãos e esfregando-as até ﬁcarem secas.
etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço ﬂetido ou usar lenço de papel, que depois
deve ser imediatamente deitado ao lixo; higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois
de se assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.
conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os
clientes, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho
partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas.

• Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre, veriﬁcação de tosse
ou diﬁculdade em respirar.
• Como cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde para limpeza de superfícies
1.2.2

Equipamento – Proteção individual
• Existem EPIs em quantidade suficiente para todos os colaboradores. Salientamos a
existência de máscaras KN95 FFP2, luvas próprias e aptas para o prevenir o contacto com
vírus (nomeadamente COVID-19) e gel à base de álcool em todos os postos de trabalho.

1.2.3

Designação dos responsáveis
• Existe ao serviço um colaborador responsável por acionar os procedimentos em caso de
suspeita de infeção, prestar-lhe a assistência necessária e contactar o serviço nacional de
saúde. Em todos os turnos existe um colaborador apto e detentor do conhecimento
necessário para acionar os procedimentos.

1.2.4

Conduta
• Auto monitorização diária para avaliação da febre, existência de tosse ou diﬁculdade em
respirar. No espaço estão disponíveis termómetros de infra-vermelhos de modo a
proporcionar uma leitura fiável, rápida e fácil, garantindo também que não é necessário
o termómetro entrar em contacto com o indivíduo cuja temperatura está a ser lida.
• Como agir perante os clientes:
o Evitar todos os contactos físicos desnecessários, como apertos de mão, abraços,
entre outros.
o Evitar circular desnecessariamente pelo espaço e evitar sair do espaço a não ser que
seja fundamental fazê-lo,
o Manter o cabelo apanhado e a barba aparada.
o É desaconselhado o uso excessivo de adornos pessoais (pulseiras, fios, anéis, etc.)
• Todos os colaboradores responsáveis pela limpeza do espaço e equipamentos conhecem
bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu
manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger
durante os procedimentos de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação
dos mesmos durante a limpeza e desinfeção.
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1.2.5

Stock de materiais de limpeza e higienização
• Existe stock amplo de materiais de limpeza de uso único proporcional às dimensões do
estabelecimento, incluindo toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em desinfetante,
lixívia e álcool a 70º.
• Existem dispensadores automáticos e manuais de solução antissética de base alcoólica ou
solução à base de álcool, bem como as respetivas recargas.
• Equipamento ou recargas para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes de papel.
• Todos os contentores de resíduos estão equipados com sacos de plástico e existem várias
recargas disponíveis. Também dispomos de braçadeiras para selar devidamente os sacos de
plástico em caso de existência de lixo como luvas, máscaras ou outros artigos passíveis de
contágio.

1.3 PARA OS CLIENTES
1.3.1 Equipamento de proteção individual
• É exigido aos clientes equipamento de proteção individual para acesso às instalações.
• Caso o cliente não tenha EPIs, estes serão facultados por um membro do staff.
1.3.2 Conduta
• À entrada do espaço é possível verificar qual a lotação máxima do espaço, ponto de limpeza
de calçado em tapete próprio para o efeito e local onde deverá aguardar a vez. Ao entrar
deverá utilizar o dispensador automático de gel à base de álcool.
• Após ser dada autorização para deslocar-se para a secretária para ser atendido, o cliente
deverá sentar-se respeitando a sinalética que delimita a distância obrigatória da secretária e
deverá também respeitar os limites do acrílico desta.
• Será sempre dada preferência ao pagamento por cartão (preferencialmente Contactless).
• Caso haja necessidade de utilizar o WC, o cliente terá acesso a dispensador de sabonete
desinfetante, de papel de secagem de mãos e kit de primeiros socorros.
• Após o atendimento estar concluído, caso o cliente queira descartar-se dos EPIs, terá acesso
a um contentor de resíduos com pedal e respetivo saco de plástico para que o possa fazer
com segurança e facilidade.
• Caso cliente leia/toque em alguma das revistas expostas no espaço, este tem indicação
(escrita em sinalética e verbal por parte do staff) para levar a revista com ele ou então para
a deixar em espaço próprio para posterior higienização por parte do staff.
• Todos os sofás serão higienizados com spray próprio para tecidos aquando a abertura/fecho
do espaço e a cada nova utilização por parte de clientes/staff.
1.4 PARA A ORGANIZAÇÃO
• A ocupação máxima das instalações, será de 5 pessoas, estando o staff incluído neste número.
O distanciamento social recomendado foi considerado na disposição de toda a sinalética e em todos
os passos desde a entrada, atendimento e saída dos clientes. O mesmo é verdade para os
colaboradores e membros do staff.
• O protocolo e respetivas medidas de atuação encontram-se disponíveis para consulta em formato
físico no espaço e em formato digital no website da empresa. No espaço físico também estão
disponíveis várias normas de conduta e sugestões da DGS/OMS relativamente ao COVID-19.
• De modo a zelar não só pela nossa segurança e bem-estar, como também dos clientes que dos
nossos serviços usufruem, utilizamos somente fornecedores de serviços que estão a seguir e
respeitar as normas de segurança, saúde e higiene que são exigidas pelas autoridades competentes.
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• Antes de abrir e ao encerrar o espaço, higienizar todos os equipamentos de utilização comum
(cadeiras, secretárias, máquina pagamento automático, sofás, acrílicos, etc.), lavar os pisos (espaço
comum, WC e arrecadação) e garantir a geral limpeza e higiene do ambiente e escritório. A limpeza
ficará a cargo do membro(s) do staff que estiver no respetivo turno de trabalho, abertura ou fecho.

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO
2.1 PLANO DE ATUAÇÃO
• Por cada turno haverá um responsável que deverá acompanhar o cliente (ou colega) à sala de
isolamento, seguindo todas as normas de segurança. O membro do staff apontará no espaço onde
se encontram os mantimentos, Kit de primeiros socorros (está devidamente assinalado) e EPIs
extra, caso sejam necessários.
De seguida, entrará em contacto com as autoridades responsáveis de modo a dar seguimento ao
processo de suspeita de COVID-19.
Enquanto este processo estiver a decorrer e até estar finalizado, incluindo a devida higienização de
todos os espaços, não serão aceites ou atendidos mais clientes no escritório.

2.2 DESCONTAMINAÇÃO DO LOCAL DE ISOLAMENTO
• A descontaminação da área de isolamento sempre que haja casos positivos de infeção e reforço da
limpeza e desinfeção sempre que haja suspeitos de infeção, principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo mesmo, conforme indicações da Direção-Geral
da Saúde.
• O armazenamento dos resíduos produzidos pelos suspeitos de infeção em saco de plástico que,
após fechado (ex. com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a
gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
3. REGISTO DE ATOS/INCIDENTES
Sugestão de registo de ocorrências:
Data da ocorrência

Descrição de Ocorrência

Medidas de atuação

Obs.
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