PLANO DE CONTINGÊNCIA Coronavírus SARS-CoV-2
A fim de dar uma resposta adequada à nova infeção por coronavírus SARS-CoV-2, é elaborado
o seguinte plano de contingência:
Designação do Coronavírus SARS-CoV-2
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na
China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres
humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode
ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada,
embora não se conheçam ainda mais pormenores.

Transmissão do Coronavírus SARS-CoV-2
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).

Sintomas do Coronavírus SARS-CoV-2

Os principais sintomas são:
− Febre
− Tosse
− Dificuldade respiratória/Cansaço fácil
E que tenham sido viajantes dos países com historial para áreas com transmissão ativa
nos 14 dias antes do início dos sintomas.
O seguinte Plano de Contingência, revela o comportamento que todos os colaboradores
devem assumir perante esta nova epidemia. Todos devemos adoptar medidas de prevenção e
protecção de forma a evitar o contágio.
• Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na
empresa
•
•
•

Contaminação entre colegas
Contaminação a clientes
Impedimento da laboração normal dos funcionários, afetando a normal atividade da
empresa.
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• O que fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de trabalhador(es)
•

Colocação do trabalhador com sintomas na área de “isolamento”, na enfermaria
situada no edifício;

•

A deslocação do trabalhador com sintomas será feita por local sem a presença de
pessoas/trabalhadores.

• O que fazer numa situação em que existe um trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por
SARS-CoV-2 na empresa?
▪

▪
▪
▪
▪
▪

O trabalhador que manifesta sintomas de COVID-19 deve contactar imediatamente
os responsáveis diretos (preferencialmente via telefone) e dirigir-se para a área de
Isolamento, definida neste plano;
O trabalhador com sintomas contacta os serviços de saúde (SNS 24 – 808 24 24 24);
O responsável direto informa o empregador (pelos meios disponíveis) sobre o
ponto de situação;
O empregador aciona o plano de contingência;
O empregador confirma a implementação dos procedimentos específicos
estabelecidos;
Manter atualizada a informação sobre COVID-19.

Quem acompanhar e prestar assistência ao doente deve assegurar a utilização de uma
máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além da higienização das mãos, após contacto com
o doente.
O TRABALHADOR que manifestar sintomas deve usar MÁSCARA CIRÚRGICA, devidamente ajustada à
face. Sempre que a máscara estiver húmida deverá ser substituída por outra.
Procedimentos específicos
Processo de alerta de trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição
de caso suspeito de COVID-19), isto é, como se procede à comunicação interna entre:
1. O Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas
na empresa – e a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado). De referir que
este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível.
2. O empregador e os restantes trabalhadores, devem observar:
•

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);

•

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;
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Procedimentos específicos
higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias);
•

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

•

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).

Serão ainda instalados, em pontos estratégicos (pontos de entrada, picagem de ponto, sala de
refeições, área de isolamento), dispensadores de antisséptico para as mãos.

Procedimentos num caso suspeito
O responsável direto deve contactar, de imediato, o empregador. Nas situações necessárias (ex.
dificuldade de locomoção do trabalhador) o empregador (ou responsável direto) assegura que seja
prestada, a assistência adequada ao trabalhador até à área de isolamento. Sempre que possível devese assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.
O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador com sintomas, deve(m)
colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para
além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após
contacto com o trabalhador doente.
O trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 – 808

24 24 24.
Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara
deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem
ajustada (ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas
laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara
cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o
trabalhador deve substituí-la por outra.
O profissional de saúde do SNS 24 – 808 24 24 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o
SNS 24 informa o Trabalhador:
▪

Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação
clínica do trabalhador;

▪

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico
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Procedimentos num caso suspeito
(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado
poderá ser:
•

Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador
informa o empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do
trabalho responsável.

•

Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do
Trabalhador informa o empregador da existência de um caso suspeito validado na
empresa.

Na situação de Caso suspeito validado:
▪

O trabalhador doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica,
desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de
referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais;

▪

O acesso dos outros trabalhadores à área de isolamento fica interditado (exceto aos
trabalhadores designados para prestar assistência);

▪

O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente (Caso suspeito validado);

▪

O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador;

▪

O empregador informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito validado, a
aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação
estabelecidos no Plano de Contingência.

O Caso suspeito validado deve 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 trabalhador com
outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas
instalações da empresa.

Procedimentos perante um caso suspeito validado
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 o empregador dos resultados dos testes laboratoriais e:
▪

Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
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Procedimentos perante um caso suspeito validado
habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as
medidas do Plano de Contingência da empresa;
▪

Se o Caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

Na situação de Caso confirmado o empregador 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 do posto de trabalho do doente confirmado
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);

▪

Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70
mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

▪

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à
DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde
dos contatos próximos do doente.

Procedimentos de vigilância de contatos próximos
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas que
teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto
próximo, determinará o tipo de vigilância.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
▪

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

Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do
Caso;

▪

Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em
espaço fechado;

▪

Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas
ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração,
sangue, gotículas respiratórias.

▪

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
▪

Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex.
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Procedimentos de vigilância de contatos próximos
em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 5 minutos, tosse ou espirro).
▪

Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m)
seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 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
empregador e o médico do trabalho, 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 12 dias. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso
confirmado.

Área de isolamento
A área de isolamento deverá estar equipada com:
•

Ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica

•

Revestimentos lisos e laváveis (não possuir tapetes, alcatifa ou cortinados)

•

Telefone

•

Cadeira ou marquesa

•

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.
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___________________

______________________

__________________

Dep. Segurança no Trabalho

Médico do trabalho

Administração

Santarém, 04 de março de 2020
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