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1. Enquadramento

1.1. Aprovação
ANSERPIA, LDA adiante designada por Anserpia, pretende garantir a todos os seus colaboradores e
clientes uma resposta eficaz à epidemia de COVID-19.
O presente Plano que faz parte uma política mais ampla de prevenção no âmbito da Segurança e Saúde
no Trabalho tem como principal objetivo minimizar o impacto da epidemia nos trabalhadores da
empresa e os consequentes impactos sociais e económicos dessa situação.
Anserpia criou um conjunto de soluções para assegurar a atempada recolha e comunicação de
informação, reduzir o contágio, promover o treino de todos os funcionários da empresa e assegurar
uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de saúde, envolvidas na
resposta à situação.
Lisboa, 09 de Março de 2020

A Gerência
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1.2. Âmbito e objetivos
O Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional decretou Emergência de Saúde
Pública de Âmbito Internacional. De acordo com o European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), o impacto potencial dos surtos por COVID-19 é elevado, sendo provável a propagação global do
vírus.
As entidades empregadoras têm um papel fulcral a desempenhar na proteção da saúde e segurança
dos seus trabalhadores, assim como são cruciais na limitação do impacte negativo sobre a economia e
a sociedade. Assim, é muito importante que os Planos de Contingência sejam desenvolvidos e
atualizados com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), para que sejam
cumpridas as recomendações no âmbito da prevenção e controlo de infeção.
É provável que mais casos de COVID-19 sejam identificados nos próximos dias, incluindo mais casos em
Portugal. Também é provável que a disseminação de pessoa para pessoa continue a ocorrer, inclusive
em comunidades em Portugal. É provável que em algum momento ocorra uma transmissão
generalizada do COVID-19 em Portugal.
A adoção por toda a comunidade de medidas de prevenção do contágio é fundamental para assegurar
a saúde dos nossos trabalhadores e da população em geral.
Considerando o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência da pandemia o Plano tem como
principal objetivo estratégico garantir, em cenários de elevado absentismo:
 A continuidade da prestação de serviços;
 Preparar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da epidemia e mantenha
os serviços essenciais em funcionamento;
 Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja
possível.
Para tal são definidos um conjunto de objetivos operacionais:
 Manter os serviços em funcionamento e assegurar os serviços mínimos;
 Definir estruturas de decisão e coordenação;
 Definir coordenação com as entidades/autoridades externas;
 Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho;
 Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação da epidemia;
 Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde de todos os trabalhadores;
 Monitorizar e acompanhar o processo em permanência.
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1.3. Definição de caso suspeito
Considera-se como caso suspeito aquele que se enquadre na definição veiculada pelo Centro Europeu
de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC), e que inclui os seguintes critérios clínicos e
epidemiológicos:
Critérios Clínicos
Critérios Epidemiológicos
História de viagem para áreas com transmissão comunitária
Infeção respiratória aguda (febre
ativa nos 14 dias antes do início dos sintomas
ou tosse ou dificuldade
Ou
e
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por
respiratória) requerendo ou não
SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos
hospitalização.
sintomas

1.4. Transmissão da infeção
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.
O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV (SARS-CoV-2), foi identificado pela primeira vez em janeiro
de 2020 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.
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).
O atual conhecimento sobre a transmissão do COVID-19 é suportado no conhecimento sobre os
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de
pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa
com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto
com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
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Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.

1.5. Definições
Caso suspeito Não Validado – Ao tratar-se de um caso suspeito o SNS 24 contata a Linha de Apoio
Médico (LAM) da Direção-Geral de Saúde (DGS) para validação da suspeição. Este caso fica encerrado
para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do
trabalhador.
O trabalhador informa a Chefia Direta.
Caso Suspeito Validado – a DGS ativa o INEM e o INSA (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge)
iniciando-se a investigação epidemiológica. A chefia direta informa o Ponto Focal da existência de um
caso suspeito validado na empresa.
Caso Suspeito Não Confirmado – caso não confirmado após testes laboratoriais. Este fica encerrado
para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza e
desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da empresa;
Caso Suspeito Confirmado – caso confirmado após testes laboratoriais. 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.
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2. Plano de Contingência

2.1. Definição de atividades essenciais
Anserpia assume a seguinte divisão de atividades imprescindíveis e atividades que podem ser reduzidas
ou encerradas, assim como os recursos necessários, de acordo com os seus estatutos a sua missão e as
atribuições que lhe são conferidas pela legislação.
a) Atividades imprescindíveis
A lista de atividades imprescindíveis será distribuída às direções de departamento e dadas a conhecer
aos trabalhadores de acordo com as circunstâncias.
b) Atividades que podem ser reduzidas ou encerradas

Todas as demais atividades que não estejam incluídas na alínea a), podem temporariamente ser
suspensas ou realizadas em teletrabalho.
Em caso de ser acionado o presente Plano de Contingência serão encerrados espaços de refeição e
outros espaços comuns considerados como não essenciais.
c) Recursos externos essenciais

Os recursos externos definidos como essenciais para a prossecução das atividades da Anserpia são os
seguintes:
 Serviços de limpeza, com reforço da limpeza das zonas comuns;
 Serviços de vigilância e segurança humana;
 Serviços de Saúde no Trabalho (SST).
No sentido de salvaguardar a sua capacidade a Anserpia irá, de acordo com o aplicável:

 Solicitar o Plano de Contingência às empresas que prestam estes serviços.
d) Trabalhadores essenciais

A lista de trabalhadores essenciais será distribuída às direções de departamento e dadas a conhecer
aos trabalhadores de acordo com as circunstâncias.
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e) Trabalhadores com maior risco de infeção

Atenta a natureza de funções desempenhadas, o grupo que pode estar sujeito a maior risco de infeção
são os trabalhadores que estão em contacto com o público.
f) Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho

A lista de funções a realizar em regime de teletrabalho será distribuída às direções de departamento e
dadas a conhecer aos trabalhadores de acordo com as circunstâncias.

2.2. Áreas de Isolamento
A definição de um local/área de isolamento para onde um trabalhador se desloca e permanece visa
impedir que outros trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar
a propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade.
A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores
com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição
de caso suspeito, cujos critérios são referidos no ponto anterior) e permitir um distanciamento social
deste, relativamente aos restantes trabalhadores.
A área de isolamento definida pela Anserpia é uma sala designada para o efeito no Piso RC (ver Planta).
A sala de isolamento é o Gabinete assinalado a rosa na Planta. As instalações sanitárias que deve utilizar
durante o período de isolamento são as representadas a cor rosa na planta.
Abóboda
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Alfena

Palmela
As instalações em Palmela compreendem; hall de entrada, sala de comerciais, sala de telemarketing,
arrecadação, copa e refeitório, instalações sanitárias, receção e gabinete de diretor, sendo esta última
sala, a designada como área de isolamento à qual fica também adstrita e em exclusivo, a casa de banho
adjacente
Os trabalhadores identificados como caso suspeito deverão deslocar-se diretamente para a área de
isolamento não passando por gabinetes. Devem ser acompanhados pela Ponto Focal. O acompanhante
deve permanecer disponível sempre fora da zona de isolamento e aguardar pela chegada dos serviços
médicos (INEM).
A área de isolamento encontra-se dotada dos seguintes produtos e equipamentos:
 Cadeira;
 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.
Durante o período de isolamento as instalações sanitárias mais próximas da área de isolamento
passam a ser de utilização exclusiva para o trabalhador em isolamento.
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2.3. Funções e responsabilidades
Gerência

Aprovação do Plano de Contingência; Criação das condições para a execução do Plano.
Gestor do Plano de Contingência

Implementação e monitorização das medidas constantes do Plano de Contingência;
Acionamento do Plano de Contingência.
Ponto Focal

Comunicação ao Gestor do Plano de Contingência e implementação das medidas decididas por este;
Coordenação e monitorização da aplicação das medidas constantes do Plano de Contingência;
Responsável pela comunicação interna.
Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho

Apoio técnico na área de saúde no trabalho.
Chefia Direta

Acompanhamento dos casos suspeitos;
Comunicação ao Ponto Focal do desenvolvimento da situação dos casos suspeitos.

2.4. Profissionais de Saúde e Gestão do Plano envolvidos
Médico do Trabalho – Dr. Manuel Adriano Silva Lopes (Medisforma – 219 619 030)

Gestor Plano Contingência – Sara Vasconcelos – 913654832; administrativo@anserpia.pt
Ponto Focal Lisboa: Susana Cardoso – 913654832; recursoshumanos@anserpia.pt
Ponto Focal Porto: Susana Cardoso – 910374797; cporto@aupper.pt
Ponto Focal Palmela: Paula – 918554990; callcenterpaçmela@aupper.pt

Pag. 10 de 35

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID - 19

Data
09.03.2020
Revisão nº01

2.5. Recursos Materiais
Anserpia disponibiliza para utilização durante um surto COVID - 19, um conjunto de produtos e
equipamentos:

Produto

Solução antisséptica de base alcoólica
(SABA)

Uso

500 ml

Sala de isolamento

Dispensadores

Entrada das instalações

Máscaras cirúrgicas

Para utilização do trabalhador com sintomas (caso suspeito)

Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis

Para trabalhadores que prestam assistência ao trabalhador com
sintomas

Toalhetes de papel e sabonete líquido

Instalações sanitárias

Contentor de resíduos com abertura não manual e
saco plástico

Salas de isolamento

Equipamentos de limpeza de uso exclusivo (1 kit/sala)

Salas de isolamento

Termómetro (1 unidade)

Salas de isolamento

Limpeza e desinfeção reforçada das instalações

Limpeza diária e limpeza profunda antecipada para semanal
e em função do Plano de contingência de cada empresa
prestadora dos serviços de limpeza

Sendo acionado o Plano de Contingência, o Gestor do Plano deve de imediato assegurar que os
serviços de limpeza acionam os respetivos Planos de Contingência, nos locais abrangidos.

2.6. Informação e formação dos trabalhadores
O gestor do Plano de Contingência é responsável por dar formação a todos os pontos focais,
privilegiando-se a formação à distância.
O presente plano de contingência será divulgado na página WEB da Aupper (Anserpia). Encontram-se
afixados cartazes informativos sobre o COVID-19.
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Autoridade de Saúde Local informa a
Autoridade de Saúde Local levanta
DGS das medidas implementadas
interdição após descontaminação

CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO
 Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica informa a
chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”
definida. Caso identifique um trabalhador na Anserpia com critérios compatíveis com a
definição de caso suspeito deve pedir-lhe para seguir o mesmo procedimento.
 A chefia direta contata de imediato, o Ponto Focal via contato telefónico;
 Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) a chefia direta
assegura que seja prestada, a assistência adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”.
 Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 2 metros) 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 (PBCI)
quanto à higiene das mãos (Anexo 1), 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 (ou seja: 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 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.
Nesta situação, e apenas como ação para evitar o pânico entre os restantes trabalhadores, é efetuada
a comunicação de acordo com o definido em anexo.
Comunicação em situação de Caso Suspeito e Não Validado
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3. Caso Suspeito Validado
Perante um Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
 A chefia direta do trabalhador informa o Ponto Focal da existência de um caso suspeito validado
na empresa.
 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 Ponto Focal colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente (Caso Suspeito Validado);
 O Ponto Focal informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador;
 O Ponto Focal informa os restantes trabalhadores da existência de Caso Suspeito Validado, a
aguardar resultados de testes laboratoriais.
CASO NÃO CONFIRMADO
A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes laboratoriais. Se o Caso
for Não Confirmado, este fica encerrado para COVID-19. Nesta situação são desativadas as medidas do
Plano de Contingência da empresa.
Nesta situação, e apenas como ação para evitar o pânico entre os restantes trabalhadores, é efetuada
a comunicação de acordo com o definido em anexo.
Comunicação em situação de Caso Suspeito e Não Confirmado

CASO CONFIRMADO
Se os resultados laboratoriais determinarem Caso 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.
 O Ponto Focal deve providenciar:
o A limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
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o O reforço da 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);
o O armazenamento dos 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.
o O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos
equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais
manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza e desinfeção das
superfícies devem ser realizadas com detergente desengordurante, seguido de
desinfetante.
o Nunca utilizar equipamentos de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de
aerossóis.
 O Ponto Focal deve ativar os procedimentos de Vigilância Ativa dos Contactos Próximos.
4. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Vigilância de contatos próximo
“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 da COVID19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em
respirar;
Restringir o contacto social ao indispensável;
Evitar viajar;
Estar contactável para monitorização ativa durante
os 14 dias desde a data da última exposição.





Auto monitorização diária dos sintomas da COVID19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em
respirar;
Acompanhamento da situação pelo médico do
trabalho.

 A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, 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 trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar os
“Procedimentos Caso Suspeito”;
 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica
encerrada para COVID-19.
Pag. 15 de 35

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID - 19

Data
09.03.2020
Revisão nº01

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
Confirmado;
 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 e
gotículas respiratórias.
“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
 Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias
através de conversa face-a-face superior a 15 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, 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 Gestor do Plano de Contingência,
o Ponto Focal 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
confirma
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A vigilância de contactos próximos deve ser organizada de acordo com os impressos definidos em
anexo.
5. Ativação
O Plano de Contingência prevê três momentos de ativação:
 Ativação para prevenção de contágio.
 Ativação dos Procedimentos num caso suspeito quando existe qualquer caso suspeito ou
confirmado entre os seus colaboradores ou pessoas próximas destes.
 Ativação dos Procedimentos mais restritivos quando declarada pelas Autoridades de Saúde uma
situação de fase de mitigação na região (consultar em https://www.dgs.pt/).

6. Reposição da Normalidade
A reposição da normalidade é efetuada após a desinfeção dos locais e mediante autorização prévia da
Autoridade de Saúde.
7. Atualizações
A aplicação do Plano de Contingência será atualizado sempre que o conhecimento técnico-científico
forneça novas informações relevantes. Essa atualização fica a cargo dos autores do documento e segue
o mesmo circuito de aprovação definido para a versão inicial do Plano de Contingência.
8. Distribuição
A informação constante do presente documento será divulgada a todos os trabalhadores da empresa e
outras partes interessadas pelo Gestor do Plano de Contingência.
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Anexos
Os seguintes Anexos são parte integrante deste documento:
Anexo 1 – Medidas de protecção do contágio
Anexo 2 – Procedimentos Específicos
Anexo 3 – Medidas de comunicação interna num caso suspeito
Anexo 4 – Listagem de distribuição de Equipamentos de Protecção Individual
Anexo 5 – Registo de Contatos Próximos e Lista de Casos Suspeitos
Anexo 6 – Lista de Casos Suspeitos
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ANEXO 1 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO CONTÁGIO
MEDIDAS OBRIGATÓRIAS – ETIQUETA DE MÃOS E ETIQUETA RESPIRATÓRIA
A implementação das seguintes medidas tem caráter obrigatório para todos os trabalhadores de
Anserpia. A publicitação destas medidas deve ser acompanhada pela distribuição dos cartazes
constantes do presente anexo.
Se tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço de
papel!
Para impedir que outras pessoas venham a adoecer, é muito importante, quando tossir ou espirrar,
que cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o antebraço, mas nunca com a mão! De
imediato, deposite no lixo o lenço utilizado.
Lave as mãos frequentemente com água e sabão!
É fundamental lavar as mãos com frequência, com água e sabão em abundância, durante 40 segundos,
pelo menos, em particular depois de tossir ou espirrar. Em alternativa, pode usar toalhetes à base de
álcool.
Evite o contacto das mãos com os olhos, nariz e boca!
Procure não tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos, porque o contacto destas com
superfícies ou objetos contaminados é uma forma frequente de transmissão da doença.
Limpe frequentemente as superfícies ou objetos mais sujeitos a contacto com as mãos!
É necessário manter limpas, com um produto de limpeza comum, as superfícies sujeitas a contacto
manual muito frequente, tais como mesas de trabalho e maçanetas das portas.
Se adoecer, assegure-se de que terá o apoio de outras pessoas!
É importante saber a quem poderá pedir ajuda, em caso de necessidade.
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UTILIZAÇÃO CORRETA DE MÁSCARAS MÉDICAS
Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para
minimizar as lacunas entre a face e a máscara;

Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;
Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova a fita por
trás);
Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente numa máscara usada, higienize as mãos com
água e sabão, ou caso não seja possível, com desinfetante;
Substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca assim que a máscara estiver húmida;
Não reutilize máscaras descartáveis;
Colocar as máscaras no lixo após a sua utilização.
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MEDIDAS SUGERIDAS – CONDUTA SOCIAL

Evite os contactos não essenciais!

Alguns dos comportamentos sociais habituais são um fator importante na transmissão de doenças
respiratórias, nomeadamente do SARs-CoV-2.
Estas formas de transmissão permitem a disseminação dos focos de doença prejudicando sobretudo as
pessoas mais vulneráveis à infeção. De forma a evitar o contágio, a mudança de comportamentos
sociais durante uma epidemia de vírus como o SARs-CoV-2 são fundamentais para a segurança de
todos.
Diminua o número de reuniões presenciais (opte pela videoconferência)
Sempre que possível substitua reuniões presenciais por reuniões à distância ou contactos telefónicos.
Diminua o número de contactos presenciais de natureza social
Sempre que possível evite grupos associados a situações sociais habituais. Por exemplo, reuniões
durantes os intervalos, locais com maior aglomeração de pessoas (centros comerciais, salas de
espetáculo, etc.).
Evite o contacto
Evite os cumprimentos com contacto físico.
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MEDIDAS SUGERIDAS – VIAGENS

Informe-se, proteja e proteja os outros!
Informe-se antes de viajar, através da consulta da informação disponível através de fontes oficiais:
Ministério do Negócios Estrangeiros e Organização Mundial de Saúde.
Todos os viajantes que demonstrem sintomas deverão prepara-se para a possibilidade de demora
prolongada, uma vez que o rastreio é uma medida de precaução que permite evitar a propagação do
Covid-19.
Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;
Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com água e
sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;
Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da casa de banho e
sempre que as mãos parecerem sujas;
Pode também usar-se em alternativa uma solução à base de álcool;
Evitar contacto próximo com pessoas com sinais e sintomas de infeções respiratórias agudas;
Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes;
Evitar contacto com animais;

No caso de viagens particulares avisar telefonicamente os Serviços de Recursos Humanos da empresa
qual o local para onde vão viajar ou de onde regressaram.
As pessoas regressadas de uma área afetada devem estar atentas ao surgimento de febre, tosse e
eventual dificuldade respiratória. Se surgirem estes sintomas, não se devem deslocar aos serviços de
saúde, mas ligar para o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhes forem dadas.
Por regra não se recomenda qualquer tipo de isolamento de pessoas sem sintomas.
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ANEXO 2 - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – GESTOR DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E PONTO FOCAL
Os procedimentos constantes do presente anexo visam definir as medidas a tomar pelo Gestor do
Plano de Contingência e Ponto Focal face a situações específicas.
Caso suspeito Não Validado
O Ponto Focal deve imediatamente informar todos os colaboradores emitindo o comunicado
“Comunicação de Caso Suspeito Não Validado”.
O Ponto Focal deve tomar as seguintes medidas adicionais:
 Comunicar ao Gestor do Plano de Contingência a situação;
 Manter-se em contacto com a chefia direta do colaborador afetado de forma a manter-se a par
do evoluir da situação;
 Evitar comunicações sobre o desenrolar da situação até ter informação sobre a validação ou
não validação do caso.

Caso Suspeito Validado e Não Confirmado
O Ponto Focal deve imediatamente informar todos os colaboradores emitindo o comunicado
“Comunicação de Caso Validado e Não Confirmado”.
O Ponto Focal deve tomar as seguintes medidas adicionais:
 Comunicar ao Gestor do Plano de Contingência a situação, e de acordo com as instruções deste:
o Comunicar aos “contactos próximos” (de acordo com a informação do colaborador
com caso suspeito) e solicitar-lhes que entrem em contacto com os serviços de Saúde
(SNS24);
o Manter-se em contacto com os serviços de saúde de forma a manter-se a par do evoluir
da situação;
o Proceder ao pedido de desinfeção urgente de todas as áreas onde o suspeito esteve
durante o dia (incluindo a área de isolamento);
o Proceder ao encerramento de espaços de convívio (ex. copa) quando existam;
o Proceder às medidas para manter apenas os serviços imprescindíveis em
funcionamento.
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Caso Suspeito Confirmado
O Ponto Focal deve imediatamente informar todos os colaboradores emitindo o comunicado
“Comunicação de Caso Confirmado”.
O Ponto Focal deve tomar as seguintes medidas adicionais:
 Comunicar ao Gestor do Plano de Contingência a situação, e de acordo com as instruções deste:
o Manter-se em contacto com os serviços de saúde de forma a manter-se a par do evoluir
da situação;
o Proceder ao encerramento do Pavilhão onde se registou a situação;
o Proceder ao pedido de desinfeção urgente do Pavilhão onde se registou a situação;
o Manter, se possível, a atividade normal no outro Pavilhão.
o Proceder às medidas para manter apenas os serviços realizados em teletrabalho em
funcionamento.

Declaração de epidemia na zona geográfica das instalações
O Ponto Focal deve imediatamente informar todos os colaboradores emitindo o comunicado
“Comunicação de Declaração de Epidemia”.
O Ponto Focal deve tomar as seguintes medidas adicionais:
 Comunicar ao Gestor do Plano de Contingência a situação, e de acordo com as instruções deste:
o Manter-se em contacto com os serviços de saúde de forma a manter-se a par do evoluir
da situação;
o Reforçar a desinfeção e limpeza dos espaços de trabalho;
o Proceder ao encerramento de espaços de convívio (ex. copa) quando existam;
o Proceder às medidas para manter apenas os serviços realizados em teletrabalho em
funcionamento.
o Proceder à implementação das medidas para manter apenas os serviços imprescindíveis
em funcionamento;
o Proceder à implementação das medidas para que todos os trabalhadores que
desenvolvem trabalho em instalações do cliente apenas se desloquem às instalações da
Anserpia por motivos imprescindíveis.
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ANEXO 3 – MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA PERANTE UM CASO SUSPEITO
COMUNICAÇÃO DE CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO
Caros colaboradores,
Durante o dia de hoje ocorreu uma situação de um caso suspeito de infeção pelo vírus SARs-CoV2/COVID-19, tendo Anserpia posto em prática os procedimentos constantes do Plano de Contingência.
O colaborador/fornecedor/cliente suspeito de infeção entrou em contacto com os serviços de saúde
(SN 24) tendo sido o caso não validado pelos profissionais de saúde.
Isto significa que a suspeita não se confirma e a situação de doença não está relacionada com o COVID19.
Nesse sentido todas as atividades da Anserpia se mantêm e aproveitamos para reforçar a participação
de todos na implementação das medidas preventivas em vigor.
Sara Vasconcelos – 913654832; administrativo@anserpia.pt
Susana Cardoso – 913654832; recursoshumanos@anserpia.pt
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COMUNICAÇÃO DE CASO SUSPEITO VALIDADO E NÃO CONFIRMADO
Caros colaboradores,
Durante o dia de hoje ocorreu uma situação de um caso suspeito de infeção pelo vírus SARs-CoV-2/
COVID-19, tendo a Anserpia posto em prática os procedimentos constantes do Plano de Contingência.
O colaborador/fornecedor/cliente suspeito de infeção entrou em contacto com os serviços de saúde
(SN 24) tendo sido o caso validado pelos profissionais de saúde.
Isto significa que o colaborador/fornecedor/cliente foi encaminhado para os serviços de saúde através
do INEM.
Apesar da suspeita não se trata de um caso confirmado pelo que não existe, neste momento, qualquer
motivo para preocupação excessiva.
Anserpia informa que foram tomadas as medidas de contenção/isolamento adequadas, assim como a
comunicação aos contactos próximos.
No âmbito do Plano de Contingência iremos proceder à desinfeção das áreas abrangidas pelo que se
pode registar algum condicionamento do trabalho habitual.
Para reduzir potenciais riscos de saúde pública iremos manter apenas os serviços imprescindíveis com
os recursos humanos que lhes estão associados. Os restantes colaboradores estão dispensados do
serviço até nova informação.
As tarefas que podem ser realizadas em teletrabalho passam a partir deste momento a serem
realizadas dessa forma.
Mais uma vez aproveitamos para reforçar a participação de todos na implementação das medidas
preventivas em vigor e enviaremos nova informação assim que a mesma esteja disponível.
Em caso de dúvida sobre as medidas a adotar devem entrar em contacto com o vosso Ponto Focal.
Sara Vasconcelos – 913654832; administrativo@anserpia.pt
Susana Cardoso – 913654832; recursoshumanos@anserpia.pt
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COMUNICAÇÃO DE CASO SUSPEITO CONFIRMADO
Caros colaboradores,
Durante o dia de hoje ocorreu uma situação de um caso suspeito de infeção pelo vírus SARs-CoV-2/
COVID-19, tendo Anserpia posto em prática os procedimentos constantes do Plano de Contingência.
O colaborador/fornecedor/cliente suspeito de infeção entrou em contacto com os serviços de saúde
(SN 24) tendo sido o caso validado pelos profissionais de saúde.
Após a realização de testes laboratoriais o resultado foi positivo para COVID-19.
A Anserpia já comunicou a todos os colaboradores que estiveram em contacto próximo e todos eles já
estão a ser aconselhados pelos serviços de saúde.
Se não foi contactado diretamente pelo seu Ponto Focal deve assumir que o seu risco de infeção é
baixo, pelo que deve apenas manter as medidas preventivas em vigor. Apenas no caso de ter algum
dos sintomas associados à doença é que deve entrar em contacto com os serviços de saúde ou a sua
chefia direta.
No âmbito do Plano de Contingência iremos proceder à desinfeção das instalações, pelo que
suspendem todas as atividades realizadas nas mesmas.
Para reduzir potenciais riscos de saúde pública iremos manter apenas os serviços que podem ser
realizados em teletrabalho, de acordo com o definido no Plano de Contingência.
Iremos posteriormente comunicar a possibilidade de regresso às instalações, depois de os
procedimentos de desinfeção terem sido validados pela Autoridade de Saúde.
Em caso de dúvida sobre as medidas a adotar, devem entrar em contacto com o vosso Ponto Focal.

Sara Vasconcelos – 913654832; administrativo@anserpia.pt
Susana Cardoso – 913654832; recursoshumanos@anserpia.pt

Pag. 30 de 35

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID - 19

Data
09.03.2020
Revisão nº01

COMUNICAÇÃO EM CASO DE DECLARAÇÃO DE EPIDEMIA
Caros colaboradores,
Durante o dia de hoje foi declarada uma situação de epidemia relacionada com infeção pelo vírus SARsCoV-2/COVID-19, tendo a Anserpia posto em prática os procedimentos constantes do Plano de
Contingência.
Para reduzir potenciais riscos de saúde pública iremos manter apenas os serviços que podem ser
realizados em teletrabalho, de acordo com o definido no Plano de Contingência.
Os trabalhadores que desenvolvem tarefas nas instalações de clientes apenas se devem deslocar às
instalações da Anserpia por motivos imprescindíveis.
Aconselhamos todos os trabalhadores a seguir as recomendações das Autoridades de Saúde,
nomeadamente através da adoção das regras de etiqueta social estabelecidas neste plano, evitar
espaços públicos muito frequentados e relembramos que em caso de ter sintomas da doença deve
sempre utilizar meios não presenciais de contacto com o SNS (SNS 24).
Iremos reforçar os procedimentos de limpeza e desinfeção das instalações e continuamos com a
participação empenhada de todos para evitar o contágio entre a nossa população laboral.
Em caso de dúvida sobre as medidas a adotar, devem entrar em contacto com o vosso Ponto Focal.
Sara Vasconcelos – 913654832; administrativo@anserpia.pt
Susana Cardoso – 913654832; recursoshumanos@anserpia.pt
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ANEXO 4 - LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Equipamento/Material

Data

Colaborador

Assinatura
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ANEXO 5 –REGISTO DE CONTATOS PRÓXIMOS
A preencher pelo colaborador com um caso suspeito

É importante saber que os sintomas que apresenta neste momento não foram medicamente
confirmados como CORONAVÍRUS (COVID-19). Devido à semelhança de sintomas com uma gripe
“comum”, esteja consciente que a grande maioria dos casos com sintomas idênticos aos seus têm
resultado NEGATIVO.
Entre em contacto com o Serviço Nacional de Saúde: 808 24 24 24.
O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar as chamadas de emergência
em território nacional, atribuindo o grau de gravidade mediante a descrição dos sintomas
apresentados telefonicamente.
Informe, de forma simples e clara:
- O tipo de sintomas (tosse, febre e/ou dificuldade respiratória);
- O número de telefone do qual está a ligar;
- A localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência.
Mantenha-se tranquilo porque o tempo de chegada dos meios de intervenção do INEM poderá
demorar algum tempo. É aconselhável que no período de espera, ingira água de forma regular.
IMPORTANTE: é solicitado que o cuidado com as pessoas que o rodeiam seja a sua prioridade.
No local de isolamento, é recomendado:
- Manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e ajustada;
- Recorrer à solução alcoólica para a desinfeção das mãos após a colocação da máscara;
- Evitar mexer na máscara e na face ou tocar nos olhos, boca ou nariz. Se o fizer, deve higienizar de
imediato as mãos.
Lembre-se que a sua participação é essencial para evitar o contágio da doença. Apesar do seu caso não
estar confirmado, solicitamos a sua ajuda para podermos contactar e monitorizar a situação de saúde
dos seus contactos próximos.
Preencha as tabelas seguintes com os dados que conhece e em caso de dúvida consulta a informação
com as definições de Alto e Baixo Risco de Exposição.
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CONTATOS PRÓXIMOS “ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO”
Nome

Área/departamento

Contacto

E-mail

CONTATOS PRÓXIMOS “BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO”
Nome

Área/departamento

Contacto

E-mail

“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. em movimento/circulação durante o qual houve
exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou spirro).
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ANEXO 6 – LISTA DE CASOS SUSPEITOS
A preencher pelo Ponto Focal

REGISTO SEMANAL
Semana:
Responsável pelo Preenchimento:
Estabelecimento

Estabelecimento

Trabalhador
Nome

Dt. Nasc.

Função

Terceiros (fornecedores, etc.)
Nome

Dt. Nasc.

Função

Encaminhamento

Encaminhamento

Resumo
N.º de Casos Suspeitos

N.º de Casos Confirmados
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ANEXO 7 – Registos de Temperatura
A preencher pelo Ponto Focal

REGISTO SEMANAL
Semana:
Responsável pelo Preenchimento:
Trabalhador

Delegação
Nome

Tempera
tura .

Hora

Encaminhamento

Eu,______________________________________________, com o CC____________________, Declaro para
os devidos efeitos que autorizo o registo e medição da temperatura corporal.
Data: __________________________ Assinatura________________________________________________
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