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Âmbito  

 

O presente procedimento descreve as principais etapas a considerar no âmbito da infeção pelo Coronavírus SARS-

CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar perante colaboradores, operacionais e 

utentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde com sintomas desta infeção. 

Pretende-se mitigar a expansão desta infeção e evitar atitudes ou comportamentos desadequados á situação. 

Este plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 

COVID-19. 

Objetivos  

 

• Determinar medidas preventivas, informar os colaboradores, operacionais e utentes, e servir de suporte ao 

planeamento de atividades. 

• Permitir estabelecer ao nível das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, medidas concretas que 

possibilitem diminuir as oportunidades de contaminação. 

• Estabelecer linhas de orientação sobre os procedimentos a adotar com colaboradores, operacionais e 

utentes suspeitos de infeção, assim como em relação aos seus contactos próximos. 

Transmissão da infeção 

 

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). 

 

A transmissão ocorre 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 as mucosas oral, nasal ou 

ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  
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Como identificar um caso suspeito   

 

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), aponta a seguintes características para 

a deteção de colaboradores, operacionais e utentes como possível contaminação do COVID – 19: 

 

 

Sintomas mais frequentes do Coronavírus (COVID-19) 

 

• Os sintomas mais frequentes são os seguintes: 

• Tosse  

• Febre 

• Falta de ar (dificuldade em respirar) 

• Cansaço 

• Dores musculares 

 

 

 

 

 

 

 

A doença também pode manifestar-se apenas com sintomas leves, incluindo: febre baixa, tosse, mal-estar, rinorreia 

(corrimento nasal), dor de garganta, sem quaisquer sinais de aviso, como falta de ar ou dificuldade em respirar, 

aumento das secreções respiratórias (ou seja, expetoração ou hemoptise – eliminação de sangue), sintomas 

gastrointestinais como náuseas, vômitos e/ou diarreia e sem alterações no estado mental (ou seja, confusão, letargia). 
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De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais 

fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

Responsabilidades – Chefias diretas 

 

Todos os colaboradores e operacionais devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença enquadrada 

com os colaboradores, operacionais e utentes com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição 

de caso possível de COVID-19. 

A ativação e desativação do plano de contingência é da responsabilidade do Adjunto de Comando do CBV Mangualde. 

O Adjunto de Comando deve procurar manter-se e manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o 

disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

O Adjunto de Comando deve efetuar a divulgação da informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela 

Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

Área de “isolamento” - Sala Convívio BAL 

 

A colocação de um colaborador, operacional ou utente com sintomas/caso suspeito numa área de “isolamento” visa 

evitar ou restringir o contacto direto dos mesmos com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a 

definição de caso suspeito. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e na comunidade. 

 

A área de isolamento definida foi a sala de convívio da BAL. Este local possui ventilação natural, contentor de 

resíduos, cadeira e sofá (para descanso e conforto do colaborador, operacional ou utente, enquanto aguarda a 

validação do caso e o eventual transporte pelo INEM. 

Para o caso de ser necessário o colaborador, operacional ou utente permanecer algum tempo neste local, foram 

adquiridos alimentos, nomeadamente: 

• Garrafas de água 

• Alimentos não perecíveis  

• Etc. 

O local é também provido de solução antisséptica de base alcoólica – SABA, toalhetes de papel; máscara FFP2, luvas 

descartáveis e termómetro. 

Próximo desta área estão localizadas as instalações sanitárias.   
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Como proceder com um caso suspeito  

 

Qualquer colaborador ou operacional com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um utente no Corpo de Bombeiros com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, procede da 

seguinte forma: 

 

1 

Informar o chefe direto (preferencialmente por via telefónica e dirige-se para área de "isolamento"). 

 

Este colaborador, operacional ou utente deve usar uma máscara de proteção, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio colaborador, operacional ou utente.  

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 complementada com um lenço de papel). Sempre que a 

máscara estiver húmida, o colaborador, operacional ou utente deve substituí-la por outra. 

 

O circuito a adotar deve ser realizado de forma a evitar o contacto com pessoas, equipamentos e outros 

objetos físicos (maçanetas das portas, corrimões, interruptores,) e o mais direto possível até área de 

“isolamento”. 

Se o colaborador, operacional ou utente se encontrar na zona exterior do quartel, deve deslocar-se para a 

área de "isolamento" pela mesma parte exterior das instalações. 

2 
O chefe direto presta a assistência adequada ao colaborador ou operacional até à área de “isolamento”. 

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) no encaminhamento.  

3 

O(s) chefe(s) e/ou o(s) colaborador(es) ou operacional(ais) que possam acompanhar ou prestar 

assistência ao colaborador, operacional ou utente com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se 

iniciar esta assistência, uma máscara e luvas descartáveis. 

4 
O colaborador, operacional ou utente doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 

 

Nas situações onde se verifique dificuldade de locomoção tem de ser assegurada a assistência adequada até à área de 

“isolamento”, por elementos da equipa de pré-hospitalar, devidamente equipados com Kit Básico de Proteção devido à 

necessidade de contacto. 

O(s) colaborador(es) ou operacional(ais) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao colaborador, operacional ou 

utente com sintomas, deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara FFP2 e luvas 

descartáveis. Para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção, deve descartar todos os EPI’s 

e garantir a higienização das mãos, após contacto com o colaborador, operacional ou utente com sintomas. 

 

O restante procedimento apresenta-se sob a forma de fluxograma e encontra-se descrito no Anexo I 
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Como agir em caso de contacto com um caso suspeito  

 

Ao auxiliar algum colaborador, operacional ou utente ou partilhar o mesmo espaço com um caso suspeito pode a 

exposição ser classificada por dois níveis: alto risco e baixo risco.  

Se auxiliou o colaborador, operacional ou utente a deslocar-se para a área de isolamento e se teve algum contacto 

próximo, a sua exposição é de alto risco. Se partilhou o mesmo espaço sem qualquer tipo de contacto e com uma 

distância mínima de 1m, a sua exposição é baixa. 

Neste seguimento a Direção Geral de Saúde (DGS) aconselha as seguintes recomendações de monitorização aos 

sintomas, consoante o seu risco de exposição.  

 

Alto Risco de Exposição 

• Se auxiliou o colaborador, operacional ou utente a deslocar-se para a área de isolamento 

• Teve algum contacto próximo  

Baixo Risco de Exposição 

• Se partilhou o mesmo espaço sem qualquer tipo de contacto 

• Manteve uma distância mínima de 1m 

Procedimento em caso de contacto com 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 a Entidade Detentora do Corpo de Bombeiros dos resultados dos testes 

laboratoriais e: 

 - Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais do Corpo 

de Bombeiros, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde; 

 - 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. 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde 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 
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desinfeção do posto de trabalho do colaborador ou operacional 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 Dr. António Lopes 

(967091212), comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado 

de saúde dos contatos próximos do doente. 

Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” um colaborador, operacional ou utente 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 ou baixo risco de 

exposição:  

 

Alto Risco de Exposição 

• Colaborador ou operacional do mesmo posto de trabalho (Veículo de socorro ou transporte de doentes, 

gabinete, sala, secção, zona até 2 metros do Caso). 

• Colaborador, operacional ou utente que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado. 

• Colaborador, operacional ou utente 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 

• Colaborador, operacional ou utente 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). 

• Colaborador ou operacional 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 Corpo de Bombeiros e o médico do trabalho Dr. António 

Lopes (967091212). Consultar Anexo II. 
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O responsável da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde promove dentro do que lhe for 

possível a identificação dos contactos próximos (incluindo outros elementos) dos últimos 14 dias, facultando a lista 

(nome, morada e contacto telefónico) á Autoridade de Saúde; 

 

Procedimentos específicos  

 

Os colaboradores ou operacionais foram informados dos procedimentos preventivos que devem ser de imediato 

adotados diariamente, nomeadamente. 

 

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 

com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); 

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão (lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos) ou com uma solução de base alcoólica. 

• Eliminar o contacto físico de cumprimento com os colaboradores, operacionais e utentes. 

• Evitar contatos de proximidade sempre que possível. A distância de segurança recomendada para evitar 

contágio é de 1 metro. 

• Evitar multidões, uma vez que pessoas infetadas podem não demonstrar sintomas durante o período de 

incubação da doença. 

• Evitar partilhar comida e objetos de uso pessoal (utensílios, copos, toalhas…). 

• Colocação de cartazes informativos da DGS (em anexo III) direcionados ao cidadão, designadamente os que 

esclarecem relativamente à higienização das mãos, ao cumprimento da etiqueta respiratória e ao procedimento 

adequado quando existem critérios de eventual caso suspeito; 

• Disponibilização de máscaras e solução alcoólica em locais acessíveis ao cidadão/utente, nomeadamente 

balcões de atendimento, promovendo-se firmemente a sua utilização, quando existam sintomas respiratórios; 

• Disponibilização de solução alcoólica em locais onde exista uma maior permanência e ou aglomerado de 

colaboradores, operacionais ou utentes, nomeadamente balcão da secretaria, pavilhão desportivo, sala de 

bombeiro, bar e bancada interior e exterior da central de comunicações, promovendo-se firmemente a sua 

utilização; 

• Higienização de todos os espaços de circulação, a ser realizada seguindo os procedimentos utilizados para as 

zonas críticas, ou seja, com utilização de detergente habitual, seguido de desinfetante: solução (1:30) de 

hipoclorito de sódio (lixivia) contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies metálicas, 3X ao 

dia; 

• Libertação da superfície das bancadas e secretárias de trabalho de material ou objetos não necessários, 

facilitando a sua higienização regular e frequente; 
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• Adoção de uma distância mínima de 1 metro relativamente ao cidadão/utente em locais de atendimento, 

particularmente quando este apresentar sinais ou sintomas respiratórios; 

• Adoção das medidas orientadoras ANEPC/INEM conforme Anexo VI; 

• Ações de formação/instrução sobre os procedimentos a adotar conforme alterações que forem surgindo com 

apoio de várias entidades; 

• Designação de um elemento de ligação ou de contacto para este contexto específico e que deve ser 

comunicado á Autoridade de Saúde – O elemento de ligação em referência é o Adjunto de Comando do Corpo 

de Bombeiros Voluntários de Mangualde, Márcio Teles, pelas suas funções de Coordenador Operacional; 

• Identificação de um espaço para isolamento de casos suspeitos; este espaço deve cumprir com os seguintes 

requisitos: acesso a casa de banho para uso exclusivo, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, 

mobiliário que permita estar confortável enquanto aguarda encaminhamento – O espaço de isolamento é 

localizado na BAL – Sala de Convívio no primeiro piso. 

• Antes de decidir organizar, prosseguir, restringir, modificar, adiar ou cancelar um evento, recomenda-se que 

seja efetuada uma avaliação de risco completa em articulação com a autoridade de saúde. 

 

Foi afixado cartaz e divulgado por todos os colaboradores e operacionais com as medidas de higiene e de etiqueta 

respiratória a adotar (Anexo III). 

 

Colaboradores e operacionais vulneráveis: 

 - Condição de Operacional na prestação de Socorro; 

 - Circulação e contacto com utentes em situações de socorro, serviços programados e atendimento presencial; 

 - Circulação e permanência em unidades de saúde e serviços de urgência; 

 - Ser fumador ativo; 

 - Doença respiratória; 

 - Diabético; 

 

Os colaboradores e operacionais devem adotar as seguintes medidas de higiene e de etiqueta respiratória: 

• Seguir as recomendações das autoridades de saúde; 

• 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 efetuar serviço, 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; 
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• 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 emprestar materiais e equipamentos. Caso seja necessário, desinfetar no final. 

• Evitar contacto com animais; 

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: 

▪ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

▪ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

▪ Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

▪ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias 

Os colaboradores e operacionais regressados de uma área afetada devem estar atentos 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, e seguir as orientações que lhes forem dadas.  

 

Lista de Colaboradores, operacionais e utentes casos suspeitos e confirmados 

 

Todos os casos suspeitos e confirmados devem ser registados numa tabela (Anexo IV), que será preenchida pelo 

elemento de ligação e que se encontra na sala de crise. 

Fases do plano de contingência 

 

Identificação Descrição Ativação 

Fase I - Planeamento 
Elaboração do plano de contingência  

Definição da Estrutura Hierárquica  

Ativação da Fase I em março de 

2020 

Fase II - Execução 
Implementação e cumprimento das indicações 

contidas no plano 

Ativação da Fase II em 11-03-

2020. 

Fase III - Rescaldo 

Regresso gradual à normalidade, após indicações da 

DGS de que o estado de pandemia se encontra em 

regressão (Período Pós Pandémico)  

Ativação da Fase III em tempo 

oportuno 

 

Quando se verificar a fase de rescaldo, todos os colaboradores e operacionais serão devidamente informados. 
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Controlo Ambiental  

O espaço utilizado para isolamento de casos suspeitos deverá ser encerrado após liberto, só podendo ser utilizado de 

novo após adequada higienização; 

A Higienização deste espaço deve ser realizada seguindo os procedimentos utilizados para as zonas críticas, ou seja, 

com utilização de detergente habitual, seguido de desinfetante: solução de hipoclorito de sódio (lixivia) contendo 1000 

ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies metálicas. 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados pelas assistentes de higienização devem ser equivalentes aos 

utilizados nos cuidados não invasivos prestados a menos de 1 metro, a saber: 

- Bata – com abertura atrás, de uso único e impermeável; 

- Máscara – cirúrgica ou preferencialmente FFP2; 

- Proteção Ocular – usar óculos de proteção em todos os casos de suspeição de COVID-19; 

- Luvas – De uso único, não esterilizadas; 

Resíduos 

Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito ou confirmado de infeção por COVID 19 são 

considerados resíduos grupo III e descartados de acordo com os procedimentos de rotina internos; 

- A triagem dos resíduos é realizada no local de produção; 

- Os resíduos do Grupo III - risco biológico, são colocados em saco descartável branco, com espessura de 50 

ou 70 mícrons, preferencialmente com dimensões adequadas ao volume descartado; 

- Após devidamente encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no contentor rígido, onde será 

encaminhado para autoclavagem; 

- A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos devem ser limitados ao estritamente necessário; 

- Recomenda-se contacto com a empresa responsável pela recolha de resíduos; 

Dias de ausência do colaborador  

 

Aos colaboradores que sejam colocados em regime de isolamento profilático por risco de contágio com Covid-19 será 

aplicado um regime extraordinário de apoio. A sua remuneração será paga a 100% durante o período de isolamento 

profilático (em regra 14 dias), apenas e só. 

Quando se confirme contágio, será aplicado o regime específico em vigor: 55% da remuneração de referência para 

baixas até 30 dias, 60% para baixas entre 31 e 90 dias, 70% para baixas entre 91 e 365 dias e 75% da remuneração de 

referência para baixas com duração superior a um ano. 
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Procedimentos alternativos para garantir o normal funcionamento 

 

Devem ser adotados os seguintes procedimentos alternativos que permitem o normal funcionamento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e o seu Corpo de Bombeiros. 

FASE Procedimentos a Adotar 

Planeamento e Rescaldo 

Todos os colaboradores e operacionais deverão conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e 
medidas de autoproteção. 

Deve ser preparada uma lista, (reservada), com os contactos de todos os colaboradores e operacionais, para 
eventual utilização em situação de emergência. 

Colaboradores e operacionais que não estão 
doentes, não têm familiares doentes e desconhecem 
ter estado em contacto com o vírus: 

- Podem deslocar-se às instalações da AHBV Mangualde 
- Devem tomar precauções e adotar comportamentos 
recomendados em matéria de autoproteção. 

Colaboradores e operacionais que por qualquer 
motivo tenham efetuado deslocações ao estrangeiro 
/ zonas afetadas: 

- Especial cuidado nos 14 dias seguintes ao seu regresso. 

Cadeia de Substituição: - Cada chefe de equipa deve indicar ao Coordenador 
Operacional a cadeia de substituição para o seu serviço. 

Deverá elaborar uma listagem das atividades críticas com os respetivos procedimentos de fácil interpretação e 
execução por colaborador e operacional que normalmente não executem as tarefas em questão; a respetiva cadeia 
de substituição e necessidades de formação adicional para garantir a continuidade e a integridade das atividades. 

Execução 

Colaboradores e operacionais que não estão 
doentes, mas têm familiares doentes ou que 
estiveram em contacto com pessoas que adoeceram: 

- Não devem deslocar-se para as instalações onde 
desempenham a sua atividade, devendo contactar a Linha 
de Saúde 24 (808242424). Se a sua atividade for 
imprescindível deverá equacionar-se o recurso a 
infraestruturas tecnológicas de comunicação e 
informação. 

Colaboradores e operacionais doentes: - Não devem deslocar-se para as instalações onde 
desempenham a sua atividade; 
- Devem cumprir as orientações das entidades 
competentes (Centros de Saúde, Linha Saúde 24) de 
modo a limitar a propagação da doença; 
- Só podem regressar após cura clínica ou alta médica. 

Ações a tomar se existir um caso suspeito nas 
instalações da AHBV Mangualde 

- Informar o Comandante e o Presidente; 
- Assegurar o isolamento físico do colaborador ou 
operacional e/ou utente/visitante; 
- Promover o isolamento e limpeza das instalações. 

Os colaboradores e operacionais da AHBV Mangualde poderão ficar temporariamente dispensados de se 
apresentarem no local de trabalho, por indicação do Coordenador Operacional/Direção, com o objetivo de diminuir 
o risco de contágio e consequente propagação. 

Alguns colaboradores e operacionais, de acordo com o seu perfil funcional, poderão vir a ser chamados para 
substituir os impedidos. 

Poderão ser adotados procedimentos de flexibilização de horário de trabalho (ex. turnos). 

Afetação do normal funcionamento 

Na eventualidade de surgirem situações inerentes às identificadas no ponto anterior, podem ser tomadas por parte da 

Direção e Comando as seguintes medidas: 

• Redução ou suspensão de serviços não urgentes ou período de atendimento, consoante o caso; 

• Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao 

público; 

• Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância; 

• Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no âmbito de 

procedimentos concursais em curso; 

• Suspensão do funcionamento do Bar, BAL, ULF, Pavilhão Desportivo e utilização de outros espaços comuns. 
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Anexos  

Anexo I Fluxograma de situação de colaborador, operacional ou utente com sintomas de COVID-19 
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Anexo II 
Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (colaborador, operacional ou utente 

assintomáticos) de um Caso confirmado de COVID-19 (colaborador, operacional ou utente) 
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Anexo III Cartazes - Recomendações  
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Anexo IV Lista de casos suspeitos e confirmados  
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Anexo V Links. Uteis / informativos  

 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

 

 

https://esriportugal.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0BZZYjzccWtOVDu_uuqfNbcR6sD-

dou8X-OLxPknYi_qv-bK53jbtNtwE#/acf023da9a0b4f9dbb2332c13f635829 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
https://esriportugal.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0BZZYjzccWtOVDu_uuqfNbcR6sD-dou8X-OLxPknYi_qv-bK53jbtNtwE#/acf023da9a0b4f9dbb2332c13f635829
https://esriportugal.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0BZZYjzccWtOVDu_uuqfNbcR6sD-dou8X-OLxPknYi_qv-bK53jbtNtwE#/acf023da9a0b4f9dbb2332c13f635829
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Anexo VI Medidas Orientadoras na atuação dos Bombeiros 
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