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1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) têm alertado para a
possibilidade da disseminação do vírus causador da doença COVID-19 (SARS-COV-2) e para os
potenciais impactos associados, não só sobre a saúde da população, mas também sobre as estruturas
económicas e sociais.
Face à atual situação verificada a nível global, torna-se essencial a definição de uma estratégia de
prevenção e atuação, de modo a minimizar os riscos sobre a saúde pública e o funcionamento das
instituições.

2. ENQUADRAMENTO
A necessidade de implementar uma intervenção eficaz e articulada na estrutura da Direção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) com vista à preparação para uma resposta
adequada a uma eventual situação de epidemia justifica a elaboração do Plano de Contingência Interno,
doravante designado apenas por Plano, desenvolvido em conformidade com as orientações que
constam no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março. O Plano deverá constituir-se como um
instrumento de orientação e gestão de meios e ações para a resposta dos serviços a uma situação de
emergência provocada pela disseminação do vírus, visando:
a) Definir a estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação da DRAPLVT;
b) Preparar, divulgar e implementar medidas de minimização da propagação da doença nos
trabalhadores utentes e outros utilizadores dos serviços e instalações da DRAPLVT (trabalhadores
externos, equipas de segurança, limpeza, etc.);
c) Tipificar a resposta para eventuais ocorrências de casos de doença identificados na DRAPLVT;
d) Determinar os níveis de funcionamento dos serviços, em especial quanto aos que desenvolvem
tarefas essenciais (indispensáveis ao funcionamento interno da DRAPLVT e aos serviços prestados aos
utentes), prevendo mecanismos alternativos para resolver eventuais dificuldades.
Assim, após uma breve menção dos possíveis impactes da epidemia sobre a instituição e seus quadros
e da definição de cenários, o Plano descreve os procedimentos de atuação, decisão e coordenação dos
serviços, a implementar em caso de emergência interna.
O Plano não prevê as ações de tratamento médico dos possíveis infetados com o vírus, devendo, nestas
circunstâncias, promover-se o seguimento das indicações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde.
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3. ÂMBITO E OBJETIVO
Este Plano tem como objetivo assegurar a coordenação das ações de intervenção, na iminência ou
durante a ocorrência de uma epidemia de gripe COVID-19, com potenciais repercussões ao nível da
estrutura e serviços da DRAPLVT, antecipando a definição e implementação de medidas de
minimização, incluindo a identificação dos recursos humanos mínimos necessários ao funcionamento da
instituição e à manutenção das tarefas consideradas essenciais e prioritárias no âmbito das atribuições
da DRAPLVT.
Aplica-se a todos os trabalhadores da DRAPLVT e, com as necessárias adaptações, a utentes e outros
utilizadores dos edifícios e serviços.

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
Perante o nível de disseminação da doença COVID-19 a nível global, as autoridades nacionais e
internacionais de saúde têm alertado para um risco aumentado e substancial de transmissão na
população em geral, devendo, por isso, os diferentes países acentuar o seu estado de alerta em
relação à disseminação da doença, devido à facilidade e velocidade de propagação do vírus.
Conforme enquadramento do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, existe, neste momento, um
risco moderado a elevado de importação de casos de coronavírus (COVID-19) nos países da União
Europeia, sendo o risco de transmissão secundária, neste espaço, baixo a moderado, desde que sejam
cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas.
Assim, devem ficar planeadas as várias ações que possam contribuir para a capacitação dos serviços na
resposta, a todo o momento, em função da evolução da situação, e com vista a minimizar os impactos
sociais e económicos, mantendo, tanto quanto possível, a operacionalidade e continuidade da prestação
dos serviços públicos.

4.1. Sobre a Doença
a) O que significa COVID-19?
O COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por
um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia.
Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan,
província de Hubei, estando já confirmados casos em muitos outros países, incluindo Portugal,
verificando-se incidência ascendente.
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Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas
infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir
para uma doença mais grave, como pneumonia.
A origem do vírus é ainda desconhecida e pode ainda estar ativa, segundo as informações divulgadas
pelas autoridades internacionais de saúde.
b) Porque foi dado o nome de COVID-19?
A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não
indicasse nenhuma localização geográfica, um animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta
das palavras “corona”, “vírus” e “doença” com indicação do ano em que surgiu (2019).
c) Qual a diferença entre COVID-19 e SARS-COV-2?
SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado na China, no final de 2019, e que significa
“síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID-19 é a doença que é provocada pela
infeção do coronavírus SARS-CoV-2.
d) Quais os sintomas da doença?
Os sintomas de infeção pelo novo vírus nos seres humanos são normalmente semelhantes aos
provocados pela Gripe Sazonal: febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) e cansaço e, em casos
mais graves, pode evoluir para doenças respiratórias como a pneumonia aguda, insuficiência renal e até
a morte.

e) Como se transmite?
O modo de transmissão é idêntico ao da Gripe Sazonal. O vírus transmite-se de pessoa para pessoa
através de gotículas libertadas quando uma pessoa fala, tosse ou espirra. Os contactos mais próximos (a
menos de 1 metro) com uma pessoa infetada podem representar, por isso, uma situação de risco. O
contágio pode também verificar-se indiretamente quando há contacto com gotículas ou outras secreções
do nariz e da garganta de uma pessoa infetada (por exemplo, através do contacto com maçanetas das
portas, superfícies de utilização pública, etc.).
O vírus da gripe pode sobreviver durante várias horas nas superfícies e, por isso, é importante mantê-las
limpas, utilizando os produtos domésticos habituais de limpeza e desinfeção.

f) Qual é o período de incubação e de contágio?
O período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa é infectada
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e o aparecimento dos primeiros sintomas pode variar entre 2 a 14 dias. Ainda é desconhecido o período
de contágio, mas é, contudo, prudente considerar que um doente mantém a capacidade de contagiar
outras pessoas durante todo o tempo em que manifestar sintomas.
g) O que deve fazer de modo a evitar a disseminação do vírus?
Para evitar a disseminação do vírus, todas as pessoas devem adotar um comportamento responsável,
aumentado os níveis de vigilância sobre as suas próprias condições de saúde e de terceiros ao seu
redor, cumprindo as medidas recomendadas de autoproteção, limitando o mais possível o contacto físico
com outras pessoas, ou, quando tal não for possível, guardando uma distância de pelo menos 1 metro,
recorrer ao aconselhamento da linha SNS24 sempre que identifiquem qualquer sinal de alteração do
estado da saúde, e manter-se em casa enquanto os sintomas perdurem, caso corresponda à prescrição
médica.
Se viajou recentemente para o estrangeiro ou detetar que esteve em contacto com pessoas
contaminadas ou em zona de contaminação, ainda que não tenha viajado, tome a iniciativa de
implementar as medidas de segurança recomendadas neste Plano, e, em caso de dúvida
relativamente ao comportamento em relação aos serviços da DRAPLVT, entre em contacto
telefónico com o responsável designado para o edifício do seu posto de trabalho.
f) Quais são as principais medidas de autoproteção?
Entre outras medidas que se considerem adequadas e adicionais, todas as pessoas devem lavar
frequentemente as mãos com água e sabão, adotar medidas de etiqueta respiratória, (utilizar lenços de
papel uma única vez descartando-os de imediato após o uso, tapar o nariz e a boca, usando
preferencialmente um lenço de papel ou protegendo com o antebraço sempre que espirrar ou tossir)
evitar mexer nos olhos, no nariz e na boca e evitar o mais possível o contacto próximo com pessoas
doentes. Não sendo ainda totalmente conhecida a capacidade de permanência ativa do vírus em
superfície, evite sempre o contacto com objetos que indiciem potencialmente contaminação.
A Direção-Geral da Saúde não recomenda, até ao momento, o uso de máscara de proteção para
pessoas que não apresentam sintomas (assintomáticas).

4.2. Sobre o Plano
O Plano entra imediatamente em vigor com a sua aprovação e a concretização das ações nele previstas
são ponderadas e aplicadas em função da evolução da doença, parcialmente ou em todas as instalações
e serviços da DRAPLVT, conforme se justifique, por articulação entre o Grupo de Trabalho e os
responsáveis designados por edifício, devendo, no caso dos Polos e Delegações, exigir a permanente
atenção e colaboração dos Delegados Regionais, ainda que não sejam os responsáveis designados.
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5. EXECUÇÃO E CONCEITO GERAL DE ACTUAÇÃO
No âmbito da situação identificada, os serviços devem atuar com responsabilidade, pautados pelo
cumprimento das medidas de prevenção, no sentido de garantir o contributo mais adequado para a
preservação da segurança e saúde pública, e em conformidade com as informações e recomendações
divulgadas pelas Autoridades de Saúde, disponíveis e atualizadas ao momento.
Este Plano define 3 níveis de intervenção, que justificam distintos procedimentos de actuação,
nomeadamente:

5.1. Fase de Prevenção
Esta fase tem início com a ativação do Plano, que acompanha e decorre de acordo as orientações
emitidas pela DGS ou na iminência da proliferação generalizada de casos identificados na sociedade,
definindo-se, desde já o seguinte:
a) Criação de um grupo de trabalho constituído nos termos do Anexo 1, cabendo-lhe o acompanhamento
da situação e evolução da doença e operacionalização das medidas de intervenção previstas neste
Plano e das diretivas emitidas pelas autoridades de saúde, destacando-se as seguintes atividades
consideradas prioritárias:
•

Divulgar medidas preventivas e de autoproteção;

•

Providenciar meios de ação no âmbito da prevenção e de minimização de efeitos da propagação
do vírus;

•

Providenciar métodos e/ou procedimentos que permitam acompanhar a evolução da situação na
estrutura interna da DRAPLVT;

•

Elaborar e divulgar relatórios de situação (com periodicidade semanal, ou quando alterações
substanciais assim o justificarem);

•

Elaborar, atualizar e propor alterações ao Plano.

b) Preparar salas de isolamento por edifício, nos termos do Anexo 2, preferencialmente em todas as
instalações de serviços da DRAPLVT (poderá equacionar-se sala partilhada com os serviços da DGAV,
nos edifícios de ocupação conjunta, a articular entre serviços), com vista a reduzir o risco de
transmissão, afastando as pessoas potencialmente infetadas das não infetadas, providenciando aos
trabalhadores com suspeitas de infeção um espaço condigno para permanência, enquanto se estabelece
o contacto telefónico para a linha SNS24 e eventualmente aguardam pela assistência especializada.
Esta sala deverá reunir as condições adequadas para a permanência durante o tempo necessário ao
encaminhamento para acompanhamento médico, permitir o acesso a instalações sanitárias (que devem
ser de uso exclusivo ou higienizadas imediatamente a seguir ao respetivo uso por pessoa encaminhada
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para situação de isolamento), estar equipada com mobiliário fácil de higienizar, mas que assegure
conforto, beneficiando preferencialmente de arejamento natural, e estar dotada de kit individualizado de
higienização de equipamentos, kit de higienização pessoal (toalhetes de papel ou humidificados com
solução antisséptica, embalagem de álcool ou solução antisséptica, termómetro com ponta descartável,
máscaras e luvas), água e alimentos essenciais.
c) Assegurar o funcionamento da DRAPLVT, em função das áreas estratégicas e tarefas consideradas
essenciais, ainda que em condições excecionais e de redução de recursos, pelo que, os dirigentes das
diferentes áreas devem, no prazo máximo de 3 dias:
•

Identificar as tarefas essenciais em cada um dos serviços;

•

Reconhecer os recursos humanos necessários para a manutenção das tarefas essenciais e
possibilidades de substituição, elaborando para o efeito uma lista nominativa, a remeter ao GT
DRAPLVT_COVID-19, que será, posteriormente, anexa ao Plano de Contingência;

•

Identificar medidas alternativas ao funcionamento habitual que permita manter a continuidade
das tarefas essenciais;

d) Assegurar o fornecimento de produtos/serviços à DRAPLVT, nos termos definidos nos Anexo 3,
incluindo:
•

Definir estratégias de minimização do impacte das dependências, em caso de dificuldade no
fornecimento de bens e serviços;

•

Reforçar a aquisição e distribuição de produtos de higiene e limpeza, com vista ao previsível
incremento do seu consumo;

•

Adquirir toalhetes de desinfeção por todos os serviços em que existam postos de trabalho
partilhado, com vista à limpeza do equipamento;

•

Adquirir equipamentos (kits) de proteção individual para distribuição pelos trabalhadores
garantindo que em cada edifício exista uma provisão em número suficiente para 10% dos
trabalhadores;

•

Providenciar equipa(s) de limpeza, devidamente protegidas com equipamentos de proteção
individual, para a desinfeção dos espaços utilizados por trabalhadores com suspeitas
fundamentadas de infeção (posto de trabalho e sala de isolamento);

e) Divulgar informação sobre a evolução da doença, incluindo:
•

Divulgar o Plano por todos os serviços da DRAPLVT;

•

Divulgar informação sobre medidas de prevenção e autoproteção por todos os serviços e
trabalhadores;

•

Divulgar folheto de boas práticas dos comportamentos de higiene a adotar na DRAPLVT;

•

Disponibilizar informação atualizada na página da internet da DRAPLVT, redes sociais, intranet e
qualquer outro meio considerado adequado;
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f) Reforçar as medidas de limpeza nas instalações da DRAPLVT, com particular incidência para os locais
onde se verifica maior afluxo e/ou concentração de trabalhadores e utentes.
g) Reforçar a distribuição de produtos de higiene e limpeza, considerando o previsível incremento do seu
consumo, incluindo toalhetes de desinfeção por todos os serviços em que existam postos de trabalho
partilhado, com vista à limpeza dos equipamentos, com particular atenção para os equipamentos de uso
coletivo, especialmente telefones.
h) Distribuir equipamentos (kits) de proteção individual, a que ficam adstritos os elementos de cada
serviço com responsabilidade pelo respetivo armazenamento e distribuição, que garantem provisão em
número suficiente para pelo menos 10% dos trabalhadores ao serviço, compostos por:
•

Uma máscara para proteger o nariz e a boca, com vista à limitação da propagação das gotículas
libertadas quando se fala, tosse ou espirra;

•

Três toalhetes desinfetantes em embalagens individuais, para desinfeção as mãos;

•

Um pacote de lenços de papel.

i) Monitorizar e acompanhar a situação, estudando a sua evolução e verificando se as medidas
implementadas são as suficientes para combater o contágio entre os trabalhadores da DRAPLVT,
devendo manter-se atualizado o registo de casos de infeção confirmada, com emissão de um relatório de
periodicidade semanal ou outra que se justifique em função de eventuais alterações à situação
acompanhada.

5.2. Fase de Resposta
Esta fase é despoletada pela referenciação de casos de contágio em trabalhadores da DRAPLVT, com o
surgimento de casos com suspeita fundamentada de infeção nos edifícios e serviços da DRAPLVT ou
pela proliferação generalizada de casos na sociedade, requerendo as seguintes ações:
•

Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, providenciando aos
trabalhadores com suspeita de infeção condições adequadas de higiene, isolamento e meios
para comunicação com a linha SNS24, através da entrega de um kit de proteção individual e da
disponibilização de uma sala de isolamento;

•

Impedir a utilização do posto de trabalho por terceiros, até este ser desinfetado;

•

Implementar medidas direcionadas de limpeza dos postos de trabalho e sala de isolamento
utilizados por trabalhadores com suspeita de infeção pelo vírus;

Plano de Contingência COVID-19

9

Para a identificação de casos suspeitos de infeção, devem ser utilizados os seguintes critérios:

*conforme informação disponível à data no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis

Nesta fase, o Grupo de Trabalho deve de imediato:
a) Reforçar a divulgação de informação sobre medidas de prevenção e autoproteção, por todos os
serviços e trabalhadores, indicando que todos deverão proceder diariamente à limpeza, com um toalhete
de desinfeção, dos equipamentos de trabalho de uso coletivo ou partilhados, como por exemplo viaturas,
telefones, impressoras e equipamento informático de balcões de atendimento;
b) Reforçar as medidas de limpeza nas instalações, especialmente em locais onde se verifica maior
afluxo e/ou concentração de trabalhadores e utentes, nomeadamente:
•

Providenciar a distribuição de toalhetes de desinfeção por todos os serviços com postos de
trabalho partilhado, com vista à limpeza do equipamento;

•

Garantir a existência de produtos de higiene em todas as instalações sanitárias, de modo a
potenciar as condições de desinfeção pessoal;

•

Providenciar o arejamento frequente das instalações, de preferência evitando a utilização de
sistema de ar condicionado;

•

Reforçar o abastecimento dos kits de proteção individual, garantindo a reposição do número
suficiente para 10% dos trabalhadores ao serviço;

c) Implementar medidas de minimização da doença, de âmbito laboral, com vista à minimização da
transmissão da doença, nomeadamente:
•

Recurso excecional ao regime de teletrabalho, a determinar como medida extraordinária a
permanecer enquanto se justificar a situação de crise instalada;

•

Recurso a meios de comunicação não presencial, como telefone e e-mail, em detrimento de
contactos e reuniões presenciais;

•

Recurso preferencial ao atendimento não presencial aos utentes;

•

Condicionamento da circulação de utentes externos nos edifícios;

•

Redução de trabalho externo não urgente;

•

Adiamento de ações de formação não urgentes;
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•

Recomendação para que todos os trabalhadores evitem permanecer desnecessariamente em
locais públicos muito frequentados;

i) Implementar medidas de minimização do absentismo, que permitam melhor assegurar a continuidade
das tarefas essenciais, nomeadamente:
•

Utilização de meios da DRAPLVT para assegurar o transporte de trabalhadores, em caso de
falência do sistema de transporte público;

•

Suspensão de algumas tarefas de modo a disponibilizar trabalhadores para garantir a
manutenção das tarefas essenciais;

•

Funcionamento abaixo do nível regular de tarefas não essenciais ou, em casos extremos, optar
pela suspensão de algumas destas tarefas;

j) Implementar medidas de minimização do impacte das dependências internas e externas,
particularmente relevantes em caso de dificuldade no fornecimento de bens e serviços;
k) Informar os utentes sobre a eventual perturbação no funcionamento de algum dos serviços;
l) Monitorizar a situação dos trabalhadores ausentes, nomeadamente através da centralização do registo
de dados referentes aos casos de doença, absentismo por apoio à família e regresso ao trabalho, com
vista ao acompanhamento da evolução da doença e com vista a prever e promover a capacidade de
cumprimento das tarefas essenciais por cada serviço;
m) Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes, demais
trabalhadores e comunicação social, de acordo com as orientações emitidas e/ou aplicáveis.

5.3. Fase de Recuperação
Esta fase corresponde à cessação do aparecimento de novos casos, à recuperação clínica dos últimos
infetados e ao regresso gradual de todos os trabalhadores e culmina com a desativação do Plano.
É caracterizada pelas seguintes ações:
a) Continuação da aplicação das medidas de autoproteção e de limpeza de instalações, pelo tempo
considerado adequado pelo Grupo de Trabalho e até à declaração de desativação definitiva do Plano;
b) Prossecução e/ou adaptação das medidas de monitorização, com vista à deteção e mitigação de
possíveis ondas subsequentes;
c) Reativação e normalização gradual de todas as tarefas e serviços da DRAPLVT;
d) Informação aos utentes sobre a reativação e normalização dos serviços;
Plano de Contingência COVID-19
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Com a desativação do Plano, ocorre em simultâneo:
•

A desativação das salas de isolamento;

•

A recolha dos kits de proteção individual não utilizados;

•

A avaliação da eficácia dos procedimentos implementados nas fases anteriores com a
elaboração de um relatório de avaliação final;

•

A desativação da estrutura de coordenação e monitorização.

Todas ações descritas são evolutivas e poderão ser adaptadas e melhoradas, de acordo com a
análise da sua implementação e com novas diretivas ou orientações técnicas que venham a ser
emitidas pela DGS.

6. INFORMAÇÃO PÚBLICA
Os trabalhadores da DRAPLVT constituem-se como público-alvo fundamental, em torno do qual se
estrutura a informação relativa ao Plano de Contingência para de combate à COVID-19.
Ao longo das várias fases de desenvolvimento do Plano será assegurada a divulgação das
recomendações e das medidas de prevenção preconizadas pela Direcção-Geral da Saúde,
nomeadamente no que respeita aos cuidados de higiene pessoal e aos procedimentos a adotar para
evitar o contágio, bem como informação específica sobre eventuais alterações no funcionamento dos
serviços.
Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e
medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das
Autoridades de Saúde e os procedimentos definidos no presente Plano.

6.1. Fase de Prevenção
Face ao crescente número de casos de infeção por COVID-19 registados em Portugal, optou-se por
proceder de imediato, e ainda numa fase inicial de elaboração deste Plano, à reprodução e distribuição
de materiais informativos sobre medidas de autoproteção.
Com vista à divulgação de informação geral acerca dos cuidados a ter para reduzir o risco de contágio
foram já distribuídos a todos os serviços cartazes e folhetos informativos e foi criado um item de
destaque temático através da intranet, acessível a todos os trabalhadores, com ligação permanente à
Direção-Geral da Saúde.
Plano de Contingência COVID-19
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Será ainda criada uma zona específica para informação sobre a COVID-19 na página da internet,
iniciada com a notícia proposta no Anexo 4.
Para além destas iniciativas, o Grupo de Trabalho criado para gerir o Plano mantém-se
permanentemente disponível para esclarecer todos os grupos profissionais, com especial diligência para:
•

Dirigentes, para o esclarecimento de procedimentos administrativos de exceção a aplicar, assim
como de medidas preconizadas pelo Plano;

•

Responsáveis designados por edifício, para o esclarecimento das medidas de acompanhamento
a implementar na resposta a situações enquadradas no Plano;

•

Trabalhadores afetos aos serviços de atendimento, com o objetivo de os esclarecer acerca do
tipo de conteúdos a transmitir e quais os encaminhamentos a efetuar.

6.2. Fase de Resposta
Para a divulgação da informação nas fases de resposta e recuperação está previsto o recurso a canais
de distribuição semelhantes aos utilizados na fase de prevenção, estando a sua efetiva utilização
condicionada às especificidades decorrentes da evolução da situação em cada momento.
Aos trabalhadores importará, nesta fase, transmitir informações que poderão ser agrupadas em duas
principais categorias: os procedimentos a seguir no caso de aparecimento de sintomas da doença no
local de trabalho, e os procedimentos administrativos específicos decorrentes da situação de doença, do
próprio ou familiar.
A comunicação com os trabalhadores far-se-á através das respetivas Direções de Serviços e
Delegações, do envio de mensagens por correio eletrónico e da disponibilização de informação nas
páginas de internet e intranet da DRAPLVT.
Os conteúdos constantes das alíneas seguintes devem ser dados a conhecer quer aos responsáveis
pelo armazenamento, distribuição e reposição, quer a todos os trabalhadores da DRAPLVT.
a)

Procedimentos

para

os

responsáveis

pelo

armazenamento,

distribuição

e

reposição,

e

acompanhamento e monitorização das situações potenciais, destacando-se:
•

Manter-se informado sobre a evolução da situação;

•

Certificar-se que existem kits de proteção suficientes para assegurar resposta ao aparecimento
de possíveis casos de infeção.

•

Se um trabalhador apresentar sintomas de Gripe:

•

Fornecer-lhe um kit de proteção individual e aconselhá-lo a colocar a máscara;

•

Encaminhá-lo para a sala de isolamento, restringindo o mais possível qualquer contato direto
com colegas;

Plano de Contingência COVID-19
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•

Aconselhá-lo a ligar para a linha SNS24 – 808 24 24 24 – e apoia-lo nesse sentido, garantindo
que são seguidas as instruções que lhe forem dadas.

b) Procedimentos para os trabalhadores, como definidos no Anexo 6, destacando-se:
Mantenha-se a par do desenrolar da situação, através do site da Direcção-Geral da Saúde;
•

Informe-se previamente das normas administrativas e a quem deve reportar uma eventual
situação de doença;

•

Mantenha em casa uma quantidade de alimentos e de água para alguns dias.

Se estiver em casa e sentir sintomas de gripe:
•

Não saia de casa;

•

Utilize uma máscara e mantenha uma distância de segurança, de pelo menos 1 metro, das
outras pessoas;

•

Telefone para a linha SNS24 – 808 24 24 24 – e cumpra as indicações que lhe forem
transmitidas;

•

Informe a DPGRH – Dr. Rui Manuel Gonçalves Paulo (243 377 520).

Se estiver no trabalho:
•

Avise o Responsável pelo acompanhamento e monitorização do edifício, que está a sentir-se
doente;

•

Siga as indicações que lhe forem dadas.

Caso se confirme o diagnóstico de contaminação por COVID-19, o trabalhador deve dar conhecimento
imediato à coordenação do GT_COVID-19, através dos contactos disponibilizados.

6.3. Fase de Recuperação
Nesta última fase, será veiculada informação relativa à reativação gradual dos diversos serviços,
informação que importa tanto aos trabalhadores quanto ao público em geral.
Proceder-se-á a uma avaliação da eficácia da informação produzida e dos meios utilizados.

7. AUSÊNCIAS POR PERIGO DE CONTÁGIO
O Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de março, regulamenta as medidas de proteção social dos
trabalhadores que, por razões associadas ao perigo de contágio da COVID-19, se encontrem
temporariamente impedidos de exercer as suas funções.
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As ausências registadas neste contexto ficam equiparadas às situações de maior proteção social em
caso de doença, desde que devidamente certificadas, por recurso a formulário próprio determinado para
o efeito, a emitir pelos serviços de saúde.

8. LINKS ÚTEIS
Direção-Geral da Saúde (microsite COVID-19)
Serviço Nacional de Saúde – SNS24 – Doenças Infecciosas COVID-19
Organização Mundial de Saúde – COVID-19
Diário da República - Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março
Diário da República - Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de março
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ANEXOS
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ANEXO 1
Grupo de Trabalho DRAPLVT_COVID-19
O Grupo de Trabalho para implementação do Plano de Contingência é constituído por:
Coordenação:
Dália Ribeiro - 10502
Carolina Ribeiro - 13603
Apoio à coordenação
Divulgação e atualização da informação, estudo de medidas extraordinárias, apoio na elaboração de
relatórios de acompanhamento.
Carla Assunção - 13622
Cláudia Leote – 13622
Operacionalização, acompanhamento e monitorização
Operacionalização de salas de isolamento, incluindo reposição de materiais de proteção individual,
acompanhamento, monitorização e reporte das situações de risco.
Rui Paulo - Santarém (Sede), EN3, Quinta das Oliveiras – 10520
Ana Isabel Pereira - Santarém, Fonte Boa – 11030
Luís Oliveira Pina - Santarém, Rua Vasco da Gama – 12111
Osvaldo Gomes - Vila Franca de Xira – 13607
Zília Guerra - Aeroporto de Lisboa – 21002
Maria Fernanda Grosso - Abrantes – 14180
Maria de Fátima Silva - Tomar – 15004
João Paulo Monteiro - Caldas da Rainha – 16207
Maria Clara Pereira - Torres Vedras – 18850
Fátima Sabio - Centro de Formação do Coto – 17142
Maria Lúcia Ferreira - Montijo – 19830
Paulo Barros - Setúbal – 20412
Armazenamento, distribuição e reposição dos materiais de proteção e higiene
Maria Deonilde Inácio - 13608
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ANEXO 2
Sala de isolamento
Santarém
Sede, EN3, Quinta das Oliveiras – Sala n.º 19, Edifício A
Fonte Boa – Sala n.º 9
Rua Vasco da Gama – Sala nº 8-A
Vila Franca de Xira – Sala 4, Piso 0, Edifício A
Aeroporto de Lisboa – por adesão ao Plano de Contingência da ANA – Aeroportos de Portugal
Delegação Regional do Ribatejo
Abrantes – Piso 0 (antigo Arquivo)
Tomar – Sala n.º 5, Piso 0
Delegação Regional do Oeste
Caldas da Rainha – Sala de reuniões contigua ao gabinete do Delegado Regional, Piso 0
Torres Vedras – Sala de reuniões, Piso 0 (partilhada com os serviços da DGAV)
Centro de Formação do Coto – Sala da enfermaria, Piso 0
Quinta de S. João (edifício gerido conjuntamente com Caldas da Rainha)
Delegação Regional da Península de Setúbal
Montijo – Sala n.º 4 (partilhada com os serviços da DGAV)
Setúbal – Sala disponibilizada pelos serviços da DGAV, Piso 0 (a utilizar em modo partilhado)
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ANEXO 3
Listagem de produtos para desinfeção pessoal, de instalações e equipamentos
(como forma de minimizar potenciais risos de contágio e /ou contaminação)

Produtos para desinfeção pessoal
1 – Solução antissética de base alcoólica para desinfeção de mãos sem enxaguamento (para utilização
com dispensadores específicos colocados à entrada de todos os edifícios da DRAPLVT e em todos os
pisos/corredores)
2 – Toalhetes desinfetantes para desinfeção sem enxaguamento (para utilização com dispensadores
próprios colocados em todas as salas de atendimento e de uso público, salas de reuniões, bares e
refeitórios e salas de isolamento)
Produtos para desinfeção de instalações e equipamentos
1 – Embalagens individuais de solução antissética para limpeza de equipamentos de uso partilhado.
Kits de proteção individual
1 – Solução antissética de base alcoólica para desinfeção de mãos (embalagens individuais)
2 – Máscaras faciais
3 – Luvas de látex descartáveis
4 – Lenços ou toalhetes de papel
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ANEXO 4
Proposta de Notícia

Plano de Contingência DRAPLVT (COVID-19)
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo acompanha as preocupações de
saúde pública no âmbito da propagação do vírus causador da doença COVID-19 e está já a desenvolver
esforços no sentido de implementar medidas para fazer face à atual situação de disseminação e
potencial contágio.
De acordo com as orientações emitidas pela DGS e na iminência da proliferação generalizada de casos
de contágio por COVID-19 na sociedade, a DRAPLVT criou um grupo de trabalho para a elaboração de
um Plano de Contingência com as principais medidas de atuação e acompanhamento da evolução da
situação, que fica igualmente responsável pela respetiva implementação, acompanhamento e
monitorização.
O Plano de Contingência visa, por um lado, a minimização do risco de disseminação do vírus, por
implementação de medidas de prevenção, acompanhamento e monitorização direcionadas para
trabalhadores e utentes dos serviços e edifícios de serviços sob gestão da DRAPLVT, mas também a
preparação dos serviços para a diminuição de trabalhadores ativos, potencialmente provocada na
sequência de doença ou quarentena, e ainda, a ampla difusão de informação de autoproteção para os
trabalhadores e utentes.
Consulte o Plano aqui.
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ANEXO 5
Procedimentos de limpeza nas instalações
(aplicáveis às equipas de limpeza internas e de serviços contratados)

1 – Reforço da limpeza de todo o edifício e equipamentos, em particular das superfícies sujeitas a
contacto manual mais frequentes e equipamentos de uso coletivo e/ou partilhado, tais como:
•

mobiliário da receção, salas de reuniões, salas de atendimento e espaços comuns;

•

corrimãos de escadas e/ou acesso a edifícios;

•

maçanetas das portas e janelas;

•

interruptores da luz;

•

telefones, particularmente os de uso partilhado;

•

computadores/teclados/ratos, quando de uso partilhado;

•

equipamentos e instalações sanitárias;

2 - Acompanhamento permanente da existência e qualidade de consumíveis e equipamentos
relacionados com a higiene das mãos (incluindo os disponíveis em armazém):
•

sabão líquido para higiene das mãos;

•

dispensador de sabão líquido;

•

toalhetes de papel para secagem das mãos com boa capacidade de absorção;

•

dispensadores de toalhetes de papel humedecido em solução antissética;

•

solução antisséptica de base alcoólica.
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ANEXO 6
Procedimentos para trabalhadores
Aparecimento de sintomas

O trabalhador encontra-se nas
instalações da DRAPLVT

O trabalhador encontra-se em
serviço na rua

O trabalhador encontra-se em
casa

O próprio contacta o responsável
pelo edifício

O responsável do serviço fornece
kit de proteção individual

O trabalhador coloca a mascara e
higieniza as mãos

Existe sala de
isolamento no
edifício?

Não

O trabalhador mantém-se
no posto de trabalho,
restringindo o contacto
direto

Sim
O trabalhador é acompanhado à sala
de isolamento pelo responsável do
serviço

O trabalhador contacta o SNS24
808 24 24 24

Confirma-se a
suspeita?

Não

O caso é encerrado, para
efeitos de diagnóstico de
doença pelo vírus causador
da doença COVID-19

Sim
O trabalhador segue as instruções indicadas
pelo SNS24 e no Plano de Contingência do
serviço

O trabalhador contacta o
GT DRAPLVT_COVID-19
para dar conhecimento da
situação
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ANEXO 7
Materiais de Apoio e Divulgação - DGS
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Regras de higiene oportunamente divulgadas pela DGS em 2009, cuja recomendação se mantem
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