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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. Um novo 

coronavírus, intitulado de SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez como agente causador da 

doença (COVID-19) em dezembro de 2019 na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha 

sido identificado em seres humanos e, embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan, 

Província de Hubei, China, onde estão relatados a maior parte dos casos, já existem casos confirmados 

de transmissão ativa e sustentada do vírus nos cinco continentes, e inclusive em Portugal. 

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como uma doença mais grave, 

como a pneumonia. Os sintomas reportados por doentes infetados com a COVID-19 são habitualmente 

sintomas de infeção respiratória aguda, como febre, tosse, cansaço e dificuldade respiratória. O período 

de incubação da doença pode variar entre 2 a 14 dias. 

Em casos mais graves, sobretudo em doentes idosos, doentes com outras doenças crónicas ou com 

sistema imunitário deprimido, têm sido reportadas quadros bronquite e de pneumonia grave com 

insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos. Até à data não existe vacina ou 

tratamento específico para esta infeção. 

Os organismos de saúde a nível nacional e internacional têm vindo a alertar a sociedade em geral e 

as empresas em particular para a necessidade de tomar medidas preventivas no sentido de limitar a 

transmissão do novo coronavírus. 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 possibilidade de uma 

pandemia do vírus SARS-CoV-2. 

Uma pandemia poderá provocar um aumento acentuado do absentismo no local de trabalho e do 

alarmismo social, o que poderá comprometer a continuidade da atividade e do bom funcionamento da 

Aquanena.  

Assim, é de extrema importância que os Planos de Contingência sejam desenvolvidos e atualizados 

com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), de forma a que sejam cumpridas 

as recomendações no âmbito da prevenção e controlo de infeção. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

O empregador é responsável por organizar os Serviços SST de acordo com o estabelecido no “Regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, 

na sua atual redação). É obrigação do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de 

segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de 

prevenção (art. 15.º do RJPSST). 
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As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da 

exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84/97, 

de 16 de abril. 

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e estabelecimentos e 

determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a interrupção ou suspensão de 

atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 

outubro). 

A 26 de Fevereiro de 2020, a Direção geral de Saúde (DGS), publicou e divulgou para as empresas a 

Orientação N.º 006/2020, "Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19)", a qual descreve as principais etapas 

que as empresas devem considerar para estabelecer um Plano de Contingência específico para a infeção 

pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar 

perante um Trabalhador com sintomas desta infeção. 

 

 

3. ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

Perante uma situação de pandemia pelo novo coronavírus, a AQUANENA tem um papel fulcral, não 

só na proteção da saúde e da segurança dos seus trabalhadores e clientes, como também, pelo cariz dos 

serviços públicos prestados, na limitação do impacto negativo sobre a economia, o ambiente e o cidadão 

do município. 

O Plano de Contingência para COVID-19 da AQUANEA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento 

de Alcanena, EM, S.A. visa dar seguimento às orientações da DGS, definindo os procedimentos de ação, 

de comunicação interna e estrutura de responsabilidades em cada uma das áreas de trabalho da 

empresa, perante um possível cenário de epidemia pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Face ao exposto, o principal objetivo deste plano é dotar a AQUANENA de um plano de atuação para 

enfrentar um surto por SARS-CoV-2, garantindo a continuidade da sua atividade durante o mesmo. 

O presente plano de contingência pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a 

evolução do quadro epidemiológico da COVID-19 e a informação disponibilizada pela DGS, a Autoridade 

de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. As situações não previstas neste documento devem ser 

avaliadas caso a caso.  
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4. DEFINIÇÕES 

 

4.1. “Trabalhador suspeito de infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19)” 

A definição adotada pela Aquanena - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, é 

baseada na Orientação N.º 006/2020 da DGS, estando em concordância com a informação disponível, à 

data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC).    

Entende-se por "Trabalhador suspeito de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)", o trabalhador que 

apresente simultaneamente o critério clínico A e um dos critérios epidemiológicos (1, 2 ou 3):  

  

Critérios Clínicos   Critérios Epidemiológicos 

A. Infeção respiratória aguda (febre 

ou tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização. 

E 

1) Viagem para áreas com transmissão comunitária ativa (conforme última 
atualização da DGS) nos 14 dias antes do início de sintomas. 

2) Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-
2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas. 

3) Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 
onde são tratados doentes com COVID-19. 

 

No presente documento, e daqui por diante, o termo “trabalhador suspeito de infeção por SARS -

CoV-2 (COVID-19)” será substituído pelo termo “Caso Suspeito”. 

 

4.2. “Contacto próximo” 

Considera-se por "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 contacto próximo com Caso Confirmado de COVID-19 pode ser de baixo ou alto risco de exposição, 

conforme a caracterização seguinte: 

Baixo Risco Alto Risco 

✓ Trabalhador que teve contacto momentâneo com o Caso 
Suspeito Validado (ex. momento durante o qual houve 
exposição a secreções respiratórias através de conversa 
face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro) 

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

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

✓ Trabalhador que partilhou com o Caso Suspeito 
Validado loiça ou outros objetos ou equipamentos que 
possam estar contaminados com gotículas / secreções 
respiratórias ou outros fluídos biológicos (ex. sangue). 

 
✓ Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso 

Suspeito Validado ou com este em espaço fechado. 
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4.3. Área de “isolamento” 

A área de “isolamento” numa empresa pode ser uma sala, um gabinete, uma secção ou uma zona, 

desde que seja devidamente definida e identificada por todos os trabalhadores como tal, e 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, critérios referidos 

no ponto 4.1) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores. 

Segundo as recomendações da DGS, a área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema 

de ventilação mecânica, possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou 

cortinados), deve estar equipada com telefone, cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do 

trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM) e nesta área, ou 

próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada para a utilização exclusiva 

do trabalhador Caso Suspeito. 

O principal objetivo da criação destas áreas é evitar a propagação da doença transmissível na empresa 

e na comunidade. 

 

 

5. MEIOS DE TRANSMISSÃO        

   

A transmissão de pessoa a pessoa foi confirmada e julga-se que ocorre, durante a exposição próxima 

a pessoa com infeção com COVID-19 confirmada, 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 as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), também pode conduzir à transmissão da 

infeção. 

Para além da transmissão por gotículas respiratórias, considera-se também que a COVID-19 pode 

transmitir-se pelo contacto direto com secreções infeciosas e por aerossóis em procedimentos 

terapêuticos que os produzem. 

Os procedimentos e medidas preventivas no âmbito da infeção por COVID-19, a implementar na 

empresa, e com efeitos na data de aprovação do presente documento, têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).             

  

 



 

Plano de Contingência  
Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19) 

N.º Doc. : SEG PR 001 

Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 11-03-2020 

Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 

 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.    Página 6 de 17 

 

6. PLANO DE AÇÕES - POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 NA EMPRESA 

 

Por forma a fazer face a um eventual cenário de epidemia pelo novo coronavírus, SARS-COV-2, a 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A. definiu um plano de 

ações, o qual está dividido em duas partes, em que a primeira parte visa garantir, não só a manutenção 

das suas atividades nevrálgicas e imprescindíveis de dar continuidade, bem como salvaguardar recursos 

essenciais (humanos e materiais) para dar resposta a essas mesmas atividades.  

A segunda parte do plano de ações integra os procedimentos de atuação perante um possível caso 

de infeção por SARS-COV-2 na empresa e medidas preventivas a adotar para redução do eventual risco 

de exposição ao agente biológico em contexto de trabalho e, assim, assegurar a segurança e saúde dos 

seus trabalhadores. 

 

6.1.  PARTE I – Salvaguarda do funcionamento da empresa e satisfação de necessidades dos clientes 

A AQUANENA tem o core da sua atividade no fornecimento de um serviço essencial, a água para 

consumo humano e na prestação dos serviços de saneamento de águas residuais, industriais e 

domésticas, de manutenção de espaços verdes e de limpeza urbana do município onde está inserida. 

A infeção de um trabalhador da AQUANENA pelo novo coronavírus pode provocar a interrupção do 

fornecimento de água, do tratamento de águas residuais, a obstrução de um coletor ou estação 

elevatória e, em última análise, a paragem da empresa. 

Como tal, deverá estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 

trabalhadores não poder ir trabalhar, devido a doença, períodos de quarentena, suspensão de 

transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 

Nesse sentido, por forma a salvaguardar o funcionamento da empresa e a satisfação das necessidades 

dos seus clientes, foi elaborado um conjunto de ações/medidas para dar resposta às questões seguintes:  

o quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na empresa?  

o o que preparar para fazer face a um possível caso de infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2? 

o o que fazer numa situação em que existe(m) trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por SARS-CoV-

2 na empresa? 

O Anexo X apresenta um quadro resumo das ações tomadas para dar resposta às questões anteriores, 

e dos respetivos responsáveis pelas mesmas. 

Por forma a dar resposta a todas medidas e procedimentos previstas neste plano, foi definido um 

grupo de gestão e acompanhamento (ver tabela 1), o qual visa garantir a coordenação da atuação global, 

gerir a comunicação interna e externa, obter e divulgar informação atualizada e desenvolver e 

implementar alterações sempre que se justifique necessário.  
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Tabela 1. Membros do grupo de gestão e acompanhamento do Plano de Contingência para COVID-19. 

Membro Função 

Isabel Pires Coordenadora 

Miguel Guerreiro Adjunto da Coordenadora / Acompanhamento 

Cristiana Fojo Monitorização e informação 

Paulo Carmo Acompanhamento 

Marta Correia Acompanhamento 

Ricardo Gomes Acompanhamento 

Maria Silva Acompanhamento 

Luísa Grilo Acompanhamento 

Paulo Nuno Acompanhamento 

 

São competências da coordenação do grupo implementar, acionar e desativar o plano, coordenar a 

atuação global, as comunicações externas no âmbito da COVID-19, quer para outras entidades quer para 

as autoridades competentes, e colaborar no planeamento, desenvolvimento, manutenção e revisão do 

plano.  

Compete ao membro de acompanhamento o cumprimento de todos os planos de ação, 

procedimentos de atuação e medidas preventivas específicas, bem como zelar pelo cumprimento dos 

mesmos por todos os trabalhadores das equipas de trabalho pelas quais são responsáveis. 

O membro de monitorização e informação tem como competências, colaborar com a coordenação 

do grupo no planeamento, desenvolvimento, manutenção e revisão do plano, obter e divulgar 

internamente informação atualizada sobre a COVID-19, na empresa e a nível nacional, in(formar) os 

trabalhadores e monitorizar a efetiva implementação de todos os procedimentos e medidas preventivas 

previstas no plano de contingência. 

 

6.2. PARTE II – Procedimentos de atuação e medidas preventivas 

 

6.2.1. Área(s) de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma 

Em concordância com as recomendações da DGS, estabeleceu-se como área de “isolamento” da 

Aquanena a sala Q15, junto à linha do tratamento biológico das instalações da ETAR de Alcanena. O WC 

contíguo a esta sala fica para uso exclusivo do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito (ver ponto 4.3.). 

Qualquer trabalhador da Aquanena que se encontre nas instalações da empresa, caso se identifique 

como Caso Suspeito, deverá, após comunicação à chefia direta, dirigir-se a esta área de “isolamento”. 
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Salienta-se que: 

o os trabalhadores do atendimento ao cliente na loja do cidadão nas instalações da Câmara 

Municipal de Alcanena, numa situação de Caso Suspeito, deverão comunicar a situação à sua 

chefia direta, e cumprir os procedimentos de atuação definidos no Plano de Contingência do 

Município naquele edifício. Assim, deverão manter-se no seu posto de trabalho e contactar 

os responsáveis de acompanhamento do Piso 0 do edifício da Câmara de Alcanena (Arquiteto 

Sérgio Simões, Dr. Carlos Patrocínio e Dra. Lucinda Simões) e seguir as instruções dos 

mesmos. 

o os trabalhadores que executem trabalhos em outros estabelecimentos da AQUANENA ou em 

espaço público, numa situação de Caso Suspeito, deverão comunicar a situação à sua chefia 

direta, e manter-se no local em que se encontram e ligar diretamente para a linha 24 do SNS, 

evitando o contacto presencial com outras pessoas. 

No interior da sala Q15 estão disponíveis dois kits para utilização pelo Caso Suspeito, em situação de 

acionamento do presente Plano de Contingência: 

o Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, 

o Kit com máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis. 

É igualmente disponibilizado nesta área contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de 

plástico), solução antisséptica de base alcoólica (SABA), no interior e à entrada da área de isolamento e 

toalhetes de papel. 

Na figura 1 estão apresentados os circuitos de circulação estabelecidos de forma a evitar os locais de 

maior aglomeração de pessoas e trabalhadores nas instalações, os quais devem ser privilegiados quando 

um trabalhador Caso suspeito e, se for caso disso o seu acompanhante, se dirige(m) para a área de 

“isolamento”. 

 

Figura 1. Circuito(s) a seguir pelo trabalhador Caso Suspeito para a área de “isolamento”. 

 

Sala Q15
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6.2.2. Comunicação interna e externa na Aquanena durante um surto 

Na data de implementação do presente Plano de Contingência, a AQUANENA divulgará o mesmo na 

página web da empresa e por email aos seus fornecedores, prestadores de serviço, utilizadores das 

instalações. Será solicitado aos utilizadores do sistema de tratamento de Alcanena a partilha do seu 

Plano de Contingência e a obrigação de comunicação de Casos Suspeitos identificados. 

Após a implementação do presente Plano de Contingência, e durante toda a sua vigência, a Aquanena 

vai mantendo os seus trabalhadores atualizados sobre a evolução do quadro epidemiológico da COVID-

19 a nível nacional, e na empresa caso se verifique um Caso Confirmado, pela consulta diária do site da 

DGS (https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/boletim-informativo.aspx).  

A informação atualizada será afixada pelo técnico interno de SST na sala de operadores, junto ao 

Plano de Contingência, e enviada internamente por email, sempre que se justifique. 

Com vista a reduzir o risco de transmissão da doença entre trabalhadores, foram também 

estabelecidos procedimentos específicos de higienização das mãos (Anexos I e II) e de etiqueta 

respiratória, de conduta social e de colocação de máscara cirúrgica (Anexo III), os quais são afixados em 

locais estratégicos e de utilização comum pelos trabalhadores, nomeadamente sala de operadores, salas 

de comandos, vestiários, instalações sanitárias, sala de refeições, área de isolamento). 

Qualquer trabalhador que, no exterior da empresa e fora do seu horário de trabalho, tenha contacto 

com pessoas infetadas com COVID-19, deve ligar para a linha Saúde 24 e informar a sua chefia direta. É 

ainda dever do trabalhador comunicar à chefia direta se viajou recentemente (últimos 14 dias) ou vai 

viajar para áreas de transmissão comunitária ativa. 

 

6.2.3. Atuação perante um caso de trabalhador com sintomas na empresa 

O trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (ou seja, Caso Suspeito de COVID-19), ou o 

trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas, deve reportar de imediato a sua chefia direta 

da situação e dirigir-se para a área de “isolamento”. 

A comunicação entre o trabalhador e a chefia direta deverá ser efetuada preferencialmente por via 

telefónica ou presencialmente, sendo que, neste último caso, o trabalhador com sintomas deverá adotar 

os procedimentos específicos descritos no ponto 6.2.3. 

Sempre que for reportada uma situação de trabalhador com sintomas, a chefia direta do trabalhador 

informa, de imediato, a Diretora Geral da empresa (ou na sua ausência, o Diretor de Exploração) e 

assegura a assistência necessária ao trabalhador (ex. acompanhamento à área de isolamento por 

dificuldade de locomoção). 
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Em situações em que a chefia direta não se encontre na empresa (turno noturno, fins de semana, 

etc.), e o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento, a chefia direta deve designar e 

contactar um trabalhador que se encontre nas instalações para prestar assistência. 

Quem efetuar o acompanhamento ou prestar assistência, deve, antes do contacto, colocar máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis e adotar boas práticas de higiene das mãos após o contacto (Anexo I). 

Após receber a informação, a Diretora Geral (ou na sua ausência, o Diretor de Exploração) aciona o 

Plano de Contingência da empresa para COVID-19 e avisa o técnico interno de SST, o qual confirma a 

efetiva implementação dos procedimentos definidos no Plano de Contingência. 

Já na área de “isolamento”, o trabalhador com sintomas (ou caso seja necessário, o trabalhador que 

presta a assistência), contacta o Serviço Nacional de Saúde (SNS 24 – 808 24 24 24). Este trabalhador 

deve manter a máscara cirúrgica (desde que a sua condição clínica o permita), a qual deverá ser colocada 

pelo próprio, confirmando se está bem ajustada (ver Anexo III).  

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o 

trabalhador: 

o Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, a SNS 24 adota o procedimento de acordo com 

a situação clínica do trabalhador. O trabalhador informa a chefia direta e esta a Direção Geral, 

são aplicados os procedimentos habituais da empresa, incluindo limpeza e desinfeção, e são 

desativadas as medidas do Plano de Contingência da empresa; 

  

o Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. Se da validação resultar: 
 

✓ Caso Suspeito Não Validado, o trabalhador informa a chefia direta e esta a Direção Geral 

da não validação. A Direção Geral informa o técnico de SST e este último atualiza o 

médico do trabalho Diretor. O caso fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais da empresa, incluindo limpeza e desinfeção, e é desativado o 

Plano de Contingência da empresa pela Direção Geral. 

 

✓ Caso Suspeito Validado. 

O fluxograma 1 apresenta o procedimento de atuação perante um caso de trabalhador com sintomas 

na empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Contingência  
Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19) 

N.º Doc. : SEG PR 001 

Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 11-03-2020 

Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 

 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.    Página 11 de 17 

Fluxograma 1. Atuação perante um caso de trabalhador com sintomas na Aquanena. 

 
 

 

6.2.4. Atuação perante um Caso Suspeito Validado 

Na situação de Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional.  

Trabalhador com 
Sintomas

Trabalhador informa chefia direta da situação e 
dirige-se para a Sala Q15

Chefia direta contacta a Diretora Geral (ou na 
ausência, o Diretor de Exploração), faz o alerta e 

assegura a assistência ao trabalhador

Trabalhador contacta o SNS 
24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o 
trabalhador

Caso Suspeito

SNS 24 contacta 
LAM da DGS 

Caso Suspeito 
Não Validado

1) o trabalhador informa a chefia direta e esta a Direção Geral;

2) a Direção Geral informa o técnico de SST e este último
atualiza o médico do trabalho

3) O caso fica encerrado para COVID-19 e é desativado o Plano
de Contingência.

O SNS 24 define procedimentos de acordo 
com situação clínica do trabalhador;

Caso Suspeito 
Validado

Caso Não Suspeito

1) SNS 24 define procedimentos de
acordo com situação clínica do
trabalhador;

2) o trabalhador informa a chefia direta e
esta a Direção Geral;

3) são desativadas as medidas do Plano
de Contingência

Quando a chefia direta não está na 
empresa, esta designa e contacta um 

trabalhador que se encontre nas 
instalações para prestar assistência.

A Diretora Geral (na ausência, o Diretor
de Exploração) aciona o Plano de
Contingência para COVID-19 e avisa o
técnico interno de SST



 

Plano de Contingência  
Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19) 

N.º Doc. : SEG PR 001 

Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 11-03-2020 

Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 

 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.    Página 12 de 17 

O trabalhador informa a chefia direta e esta a Direção Geral da existência de um caso suspeito 

validado, devendo permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica), até à chegada da 

equipa do INEM, que assegura o transporte para o Hospital para realização colheita de amostras para 

testes laboratoriais. 

A Diretora Geral da empresa informa o técnico de SST, o qual interdita o acesso de outros 

trabalhadores à área de isolamento (exceto prestadores de assistência), avisa o médico do trabalho 

responsável da existência de Caso Suspeito Validado para COVID-19 na empresa, confirma a efetiva 

implementação dos procedimentos definidos no plano e atualiza a informação para os restantes 

trabalhadores na sala de operadores. 

Simultaneamente é iniciado o procedimento de vigilância de contactos próximos ao Caso Suspeito 

Validado, cuja investigação e compilação de informação está a cargo da chefia direta do trabalhador 

Caso Suspeito Validado (ver ponto 6.2.5). Caso se verifique uma situação de Caso Confirmado para 

COVID-19, a Diretora Geral colabora com a Autoridade de Saúde Local na gestão de contactos próximos. 

Concluídos os testes laboratoriais, a Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados 

dos testes laboratoriais e:  

o Se os resultados dos testes forem negativos, a empresa está perante um Caso Não 

Confirmado, o processo fica encerrado para COVID-19 e é desativado o Plano de Contingência 

pela Direção Geral, sendo aplicados os procedimentos habituais da empresa, incluindo de 

limpeza e desinfeção; 

 

o Se os resultados dos testes forem positivos, a empresa está perante um Caso Confirmado de 

COVID-19. O técnico de SST informa o médico do trabalho responsável e assegura que: 

 

✓ É efetuada a limpeza e desinfeção (de acordo com o plano de higienização definido – 

ver  Anexo IV) da área de isolamento, instalações sanitárias afetas e do posto de trabalho 

do Caso Confirmado, devendo ser reforçada nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente; 

✓ Os resíduos resultantes da limpeza e desinfeção das áreas descritas acima, bem como 

aqueles que foram produzidos pelo Caso Confirmado, ficam armazenados em saco de 

plástico fechado com abraçadeira, colocado na zona de resíduos no exterior separado 

dos restantes e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares 

com risco biológico; 

✓ a área de “isolamento” fica interdita até à validação da descontaminação pela 

Autoridade de Saúde Local. 

 

Em colaboração com o médico do trabalho responsável, a Autoridade de Saúde Local, comunica à 

DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos 

próximos do doente. 
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Fluxograma 2. Atuação perante um Caso Suspeito Validado na Aquanena. 

 

 

6.2.5. Procedimento de investigação e vigilância de contactos próximos 

 Perante um Caso Suspeito Validado por COVID-19, a chefia direta desse trabalhador inicia a 

investigação dos contactos próximos (ver ponto 4.2) nos últimos 14 dias, relativamente ao início da 

sintomatologia do Caso Suspeito Validado. O resultado da investigação deverá ser preenchido em registo 

próprio, disponível no Anexo VI. 

 Se se verificar a situação de Caso Confirmado, a investigação de contactos próximos deve ser 

disponibilizada pela Aquanena ao médico de trabalho responsável e à Autoridade de Saúde Local. 

Para efeitos de gestão dos contactos, a Autoridade de Saúde Local, em colaboração com a Direção 

Geral da Aquanena e o médico do trabalho responsável, procede à vigilância ativa dos contactos 

próximos durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado (ver Fluxograma 3). 

  

 

Caso Suspeito Validado

INEM transporta o trabalhador 
para o Hospital

Caso Não 
Confirmado

A Autoridade de Saúde Local
informa a Direção Geral

Processo é encerrado para
COVID-19 e é desativado o
Plano de Contingência na
empresa.

Caso 
Confirmado

A Autoridade de Saúde Local informa a
Direção Geral da empresa e procede à
gestão de contactos próximos

A Autoridade de Saúde Local:

a) levanta a interdição da área de “isolamento” após
descontaminação

b) Informa a DGS das medidas implementadas.

Direção Geral e técnico de SST
providenciam a limpeza e desinfeção
da área de “isolamento”

O trabalhador informa a chefia direta 
e esta a Direção Geral

Direção Geral e o técnico de SST da empresa:

a) interditam o acesso à área de “isolamento”,

b) informam o médico do trabalho,

c) informam os restantes trabalhadores dos
procedimentos a adotar,

d) colaboram com a Autoridade de Saúde Local
na identificação de contactos próximos

Vigilância de Contactos 
Próximos
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Fluxograma 3. Vigilância ativa de contactos próximos a Caso Confirmado. 

 

Importa também referir que:  

o 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;  

o Se se verificarem sintomas de COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem iniciar-se 

os procedimentos de atuação perante um Caso Suspeito na empresa (ver ponto 6.2.3);  

o Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

 

 

 

Trabalhador assintomático

Tipo de exposição

Baixo risco de exposição

- Auto monitorização diária dos sintomas da
COVID-19 (febre, tosse e falta de ar);

- Acompanhamento da situação clínica pelo
médico do trabalho.

Alto risco de exposição

- Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde
Local durante 14 dias desde a última exposição;

- Auto monitorização diária dos sintomas da
COVID-19 (febre, tosse e falta de ar);

- Evitar viajar;

- Estar contactável para monitorização ativa
durante os 14 dias desde a última exposição.

Tem sintomas de COVID-19?

Não

Caso encerrado 
para COVID-19

Sim

Procedimentos de 
“Caso Suspeito”
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6.2.6. Contactos dos Serviços de Saúde 

Apresentam-se de seguida os contactos dos Serviços de Saúde que poderão ser necessários numa 

situação de acionamento do Plano de Contingência para a COVID-19 na Aquanena: 

SNS 24 808 24 24 24  

Médico do trabalho 
Dr. Alves da Silva 

(Rigortrab, Lda) 
249 408 729 

Autoridade de Saúde Local 
Dr. José Martins 

(Centro de Saúde de Alcanena) 
249 889 300 

 

Os contactos acima estão igualmente disponíveis na sala de operadores da ETAR de Alcanena. 

 

6.2.7. Outras medidas preventivas 

No âmbito do Plano de Contingência, foram igualmente implementadas as seguintes medidas 

preventivas: 

o Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica – SABA – em sítios estratégicos (ex. 

zonas de atendimento, salas de comando e de operadores, zonas de refeição, salas de reunião, 

salas de postos de trabalho partilhado, carrinhas de transporte de trabalhadores), 

acompanhada de informação sobre o respetivo procedimento de desinfeção das Mãos; 

o Disponibilização de máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, para utilização do trabalhador 

com sintomas (caso suspeito) e pelos prestadores de assistência; 

o Disponibilização de toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e 

noutros locais onde seja possível a higienização das mãos, acompanhada de informação sobre 

o respetivo procedimento de higienização das Mãos; 

o Disponibilização de contentores de resíduos com abertura não manual e saco plástico nos 

locais onde seja possível a higienização das mãos; 

o Reforço do plano de higienização implementado na empresa (Anexos IV e V), principalmente 

nos locais mais frequentados pelos trabalhadores e ao nível das superfícies mais manipuladas; 

o Aquisição de utensílios de limpeza para uso exclusivo na situação em que existe um Caso 

Confirmado na empresa, devendo ser eliminados ou descartados após utilização; 

o Solicitação dos planos de contingência implementados a fornecedores, prestadores de serviço 

e entidades utilizadores das instalações da ETAR;  
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o Solicitar aos mesmos garantias de abastecimento e prestação do serviço a fornecedores e 

prestadores de serviço; 

o Limitar o acesso ao posto de atendimento da AQUANENA na loja do cidadão do município, 

restringindo o atendimento presencial às situações prioritárias / Encerrar posto de 

atendimento presencial no espaço do cidadão; 

o O registo biométrico de assiduidade e pontualidade deixa temporariamente de ser efetuado 

através do reconhecimento de impressão digital, passando a ser realizado unicamente através 

do reconhecimento facial; 

o Efetuar controlo de entrada de fornecedores e prestadores de serviços à entrada nas 

instalações (registo no Anexo VII). Restringir o acesso às instalações em situações de suspeição 

de Caso Suspeito ou de Contacto Próximo a Caso Confirmado da COVID-19; 

o Cancelar todas as visitas às instalações da ETAR. 

 

 

6.2.8. Informação e formação aos trabalhadores 

Na data de implementação deste Plano de Contingência e durante toda a sua vigência, o mesmo 

estará disponível permanentemente na Sala de Operadores da ETAR de Alcanena.  

Com vista ao esclarecimento de todos os trabalhadores sobre a COVID-19, apresentar o Plano de 

Contingência implementado, dar conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir e dos 

procedimentos específicos que devem adotar perante um caso suspeito na empresa, na data de 

implementação do plano os trabalhadores serão integrados (em grupos de 8 a 10 elementos) em ação 

de esclarecimento sobre a COVID-19 na empresa, a ministrar pelo técnico de SST. 

Durante a ação de in(formação) supramencionada será também entrega aos trabalhadores folhetos 

informativos sobre o Plano de Contingência para Infeção por COVID-19 na Aquanena (Anexo VIII). 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O presente Plano de Contingência estará em vigor até que a DGS ou a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) indiquem que a pandemia por infeção por SARS-CoC-2 está controlada, estando a comunicação 

da desativação sob a responsabilidade da Direção Geral da AQUANENA. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Instrução de trabalho Higienização das Mãos 

ANEXO II – Desinfeção das Mãos com SABA 

ANEXO III – Etiqueta respiratória, conduta social e colocação de máscara cirúrgica 

ANEXO IV – Plano de Higienização da ETAR de Alcanena 

ANEXO V – Registo de Higienização da ETAR de Alcanena 

ANEXO VI – Registo de Investigação de Contactos Próximos 

ANEXO VII – Registo de Entrada de Visitantes, Utilizadores, Fornecedores e Prestadores de Serviços 

ANEXO VIII – Folhetos Plano de Contingência Infeção por COVID-19 na Aquanena  

ANEXO IX – Registo de presença em ação sobre a COVID-19 na Aquanena  

ANEXO X – Ações de salvaguarda do funcionamento da empresa e satisfação das necessidades dos clientes 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 



 

Instrução de Trabalho 
 

Higienização Simples das Mãos 

N.º Doc. : QUA IT 001 
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Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : QUA 

 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.    Página 1 de 1 

Objetivo e âmbito: Definir o procedimento para uma correta higiene das mãos. Pretende-se assegurar boas 
práticas de higiene pessoal no trabalho e reduzir o risco de transmissão de agentes de infeção. 

Definições, Siglas e 
Abreviaturas: 

Entende-se como higienização os processos de limpeza e desinfeção que permitam a 
eliminação de sujidades (visíveis ou não) e a destruição de microrganismos patogénicos. 

 

 

 

0. Molhe as mãos com água. 1. Aplique na palma da mão a
sabonete líquido para cobrir
todas as superfícies da mão.

2. Esfregue as palmas da mão,
friccionando-as entre si.

3. Esfregue a palma direita
contra o dorso da mão
esquerda, entrelaçando os
dedos, e vice-versa.

4. Entrelace os dedos das
duas mãos e friccione os
espaços interdigitais.

5. Esfregue o dorso dos dedos
de uma mão na palma da outra
mão, fazendo movimentos de
vai-e-vem, e vice-versa.

6. Esfregue o polegar esquerdo,
com o auxílio da palma da mão
direita, em movimento circular,
e vice-versa.

7. Friccione pontas dos dedos e
unhas da mão direita contra a
palma esquerda em movimento
circular, e vice-versa.

8. Esfregue os punhos com
movimentos circulares e
enxague bem as mãos com
água corrente.

9. Seque as mãos com toalhete
de papel descartável.

10. Em torneiras com ação
manual, use sempre toalhete
de papel para a fechar.

11. Agora as suas mãos estão
seguras.

Porquê? As mãos são a maior via de transmissão de microrganismos, 
de forma direta (pele com pele) ou indireta (contato com 
objetos e superfícies contaminadas). 

Quem? 

Duração? 

Todos os colaboradores. 

40 a 60 segundos 

Quando? Frequentemente. Mãos visivelmente sujas e se houver 
suspeita de contaminação por microrganismos. 

Como? Ver fluxograma em baixo. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 



 

Instrução de Trabalho 
 

Fricção das Mãos com SABA 

N.º Doc. : QUA IT 002 

Revisão N.º : R00 
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Objetivo e âmbito: Definir o procedimento para uma desinfeção correta das mãos. Pretende-se assegurar boas 
práticas de higiene pessoal no trabalho e reduzir o risco de transmissão de agentes de infeção. 

Definições, Siglas 
e Abreviaturas: 

Entende-se como desinfeção a destruição de microrganismos patogénicos. SABA é a sigla de 
Solução Antissética com Base Alcoólica. 

 

 

 

 
 

1a-1b. Coloque uma das mãos em forma de concha e aplique
sobre ela uma quantidade suficiente de preparação alcoólica
para cobrir todas as superfícies das mãos.

2. Friccione as palmas das
mãos entre si.

3. Friccione a palma direita
contra o dorso da mão
esquerda, entrelaçando os
dedos, e vice-versa.

4. Friccione a palma das
mãos entre si com os
dedos entrelaçados.

5. Esfregue o dorso dos dedos
de uma mão na palma da outra
mão, fazendo movimentos de
vai-e-vem, e vice-versa.

6. Esfregue o dedo polegar
esquerdo com a palma da
mão direita, em movimento
circular, e vice-versa.

7. Friccione pontas dos dedos e
unhas da mão direita contra a
palma esquerda em movimento
circular, e vice-versa.

8. Esfregue os punhos com
movimentos circulares.
Quando estiverem secas,
as mãos estão seguras.

Porquê? As mãos são a maior via de transmissão de microrganismos, 
de forma direta (pele com pele) ou indireta (contato com 
objetos e superfícies contaminadas). 

Quem? 

Duração? 

Todos os colaboradores. 

20 a 30 segundos 

Quando? Se houver suspeita ou confirmação de contaminação por 
microrganismos. 

Como? Ver fluxograma em baixo. 
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Objetivo e âmbito: Definir os procedimentos a adotar perante epidemias virais. Pretende-se a redução do risco 
de exposição a agentes de infeção e de transmissão da doença. 

 

 

Etiqueta respiratória: 

 
 

Conduta Social 

Sempre que possível, altere a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes: 

o Evite os cumprimentos diretos, como apertos de mão, abraços e os beijos faciais; 

o Evite contacto próximo com pessoas com infeção respiratória, preservando a distância de 1 metro; 

o Evite as reuniões presenciais; 

o Evite os postos de trabalho partilhados. 

 

Higiene Pessoal 

o Lave frequentemente as mãos; 

o Reforce a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, o uso de instalações sanitárias e vestiários, 

após a remoção de luvas, o contacto com objetos e superfícies muito manipuladas (maçanetas, corrimões, etc.); 

o Não utilize simultaneamente sabonete líquido, água e produtos de base alcoólica para lavagem das mãos; 

o Evite a reutilização de luvas descartáveis e secar bem as mãos antes de usar luvas descartáveis. 

 

Colocação de Máscara Cirúrgica 

 
Nota: sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

o Utilizar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, quando tossir e espirrar. Rejeitar

o lenço no contentor de resíduos e proceder de seguida à higienização das mãos;

o Na ausência de lenços de papel, tossir ou espirrar para a parte interna do braço com o

cotovelo em flexão e não para as mãos;

o Se tossir ou espirrar sobre uma superfície (secretária, écran, teclado, etc.), mesmo tendo

coberto a boca e o nariz, passar um toalhete com desingetante sobre essa superfície;

o Evitar tocar os olhos, nariz ou boca com as mãos contaminadas com secreções respiratórias;

o higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias;

o Manter a boca e garganta húmidas, bebendo água com frequência.

Porquê? O contacto presencial com pessoas infetadas aumenta o 
risco de transmissão do agente infecioso. 

Quem? 

Duração? 

Todos os trabalhadores. 

Sempre que se justifique. 

Quando? Se houver suspeita ou confirmação de doença por agente 
infecioso e contagioso entre trabalhadores.  

Como? Fluxogramas em baixo. 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 



 

Plano de Contingência  
Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19) 

N.º Doc. : SEG PR 001 
Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 11-03-2020 
Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 
 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.  

 

 

 

ANEXO VI 
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Investigação de Contactos Próximos 
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Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 

 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.    Página 1 de 1 

 

A investigação dos contactos próximos deve ser efetuada até aos 14 dias que antecederam a identificação do Caso Suspeito Validado/Caso Confirmado. 

 

Caso Confirmado 
(Nome) 

Data / Hora 
(Início sintomas) 

Contacto Próximo 
(Nome) 

Idade 
(Anos) 

Contacto Telefónico 
Data / Hora 

(Último Contacto) 
Tipo de Exposição 

(Baixo ou Alto Risco) 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

 



 

Registo 
 

Controlo de Entradas de Fornecedores, Prestadores Serviços e Utilizadores na ETAR 

N.º Doc. : SEG R 003 

Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 15-03-2020 

Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 
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Data Nome Completo Entidade Contacto Telefónico 
A sua empresa tem 

Plano de Contingência 
implementado? 

Nos últimos 14 dias 
esteve em alguma 

área com transmissão 
comunitária ativa? 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 

____ / ____ / ____    ⃝ SIM    ⃝ NÃO 

⃝ NÃO ⃝ SIM. Se sim: 
 

Qual? _____________ 
Quando? Há ____ dias. 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 



Março 2020 

P la no  d e  C o n t ing ê nc ia  

C O VI D - 1 9  

C O V I D - 1 9  
M e d i d a s  P r e v e n t i v a s  

C O V I D - 1 9  
Á r e a  d e  I s o l a m e n t o  

 

 I N F EÇ Ã O   PO R  

S A R S - C o V - 2  

( C O V I D - 1 9)  

Área de “isolamento” 

Qualquer trabalhador que esteja nas instalações da 

ETAR, caso se identifique como possível Caso Suspeito 

deverá, após comunicação à chefia direta, deve dirigir-se 

para a área de “isolamento”.  

 

Os trabalhadores que se encontrem no exterior, deverão 

informar a chefia direta, manter-se no local em que se en-

contram e ligar diretamente para a linha 24 do SNS, evitan-

do o contacto presencial com outras pessoas. 

✓ Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica – 

SABA – em sítios estratégicos da empresa; 

 

✓ Disponibilizar máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis 

para utilização do Caso Suspeito; 

 

✓ Disponibilizar de toalhetes de papel e contentores de 

resíduos com abertura não manual nos locais onde seja 

possível a higienização das mãos; 

 

✓ In(formação) atualizada a todos  os trabalhadores sobre 

a COVID-19 e o plano de contingência implementado; 

 

✓ Reforço da limpeza das instalações da empresa; 

 

✓ Registo biométrico de assiduidade e pontualidade é  

efetuado unicamente através do reconhecimento facial ; 

 

✓ Controlo de entrada de fornecedores e prestadores de 

serviços à entrada nas instalações. Restringir acessos 

às instalações; 

 

✓ Foram canceladas todas as visitas às instalações da 

ETAR e encerrado o espaço cidadão. 

 

Outras medidas preventivas 

P l a n o  d e  Co n t i n g ê n c i a  

CO V I D -1 9  



C O V I D - 1 9  
 

C O V I D - 1 9  
M e d i d a s  P r e v e n t i v a s  

C O V I D - 1 9  
M e d i d a s  P r e v e n t i v a s  

- Utilizar lenços de papel se se assoar,quando tossir e espirrar.  

- Rejeitar lenços no lixo e de seguida higienizar as mãos; 

- Na ausência de lenços de papel, tossir ou espirrar para o 

braço com o cotovelo em flexão e não para as mãos; 

- Se tossir/espirrar sobre uma superfície (secretária, écran),  

passar um toalhete com desinfetante sobre essa superfície; 

- Evitar tocar olhos, nariz ou boca com as mãos contaminadas 

com secreções respiratórias; 

- Higienizar mãos após contacto com secreções respiratórias; 

- Manter a boca e a garganta húmidas, bebendo água com 

frequência. 

Etiqueta Respiratória 

Conduta Social 

- Evite cumprimentos diretos (apertos de mão, abraços, beijos); 

- Evite contacto próximo com pessoas com infeção respiratória; 

- Evite as reuniões presenciais; 

- Evite os postos de trabalho partilhados. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por 

causar doença no ser humano. Um novo coronavírus, 

intitulado de SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira 

vez como agente causador da doença (COVID-19) em 

dezembro de 2019 na China, na Cidade de Wuhan.  

Já existem casos confirmados de transmissão ativa e 

sustentada do vírus nos cinco continentes, inclusive em 

Portugal.  

O que é? 

A infeção pode 

ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 

como uma doença mais grave, como a pneumonia. 

Sintomas? 

1. Coloque a máscara 

na palma da mão. 

2. Coloque a máscara com 

a peça nasal para cima. 

3. Pressione com os dedos 

para ajustar ao nariz. 

4. Ajuste a máscara à 

face com as mãos. 

Colocação de Máscara Cirúrgica 

Higiene Pessoal 

- Lavar frequentemente as mãos; 

- Reforçar lavagem das mãos antes e após preparação 

de alimentos, o uso de WC’s, após remoção de luvas e 

contacto com superfícies manipuladas (maçanetas, 

corrimões, etc.); 

- Não utilizar em simultâneo sabonete líquido, água e 

produtos de base alcoólica para lavagem das mãos; 

- Evitar a reutilização de luvas descartáveis; 

- Secar bem as mãos antes de usar luvas descartá-

veis. 

A transmissão de pessoa a pessoa ocorre por: 

- gotículas respiratórias pela tosse, espirro ou fala; 

- manipulação de superfícies contaminadas seguida do 
contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular; 

- contacto direto com secreções infeciosas; 

- por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os 
produzem. 

Transmissão? 

Ainda não há vacina para 

coronavírus 



Março 2020 

P la no  d e  C o n t ing ê nc ia  

C O VI D - 1 9  
C o n t a c t o  P r ó x i m o  

C a s o  S u s p e i t o  d e  In fe ç ã o  

p o r  S A R S - C o V - 2  

Entende-se por "trabalhador suspeito de infeção por SARS -

CoV-2 (COVID-19)", o trabalhador que apresente em simultâneo 

o critério clínico A e um dos critérios epidemiológicos (1, 2 ou 3):  

P l a n o  d e  Co n t i n g ê n c i a  

CO V I D -1 9  

A T U A Ç ÃO   

 

P O S S Í V E L  

I N F E Ç Ã O  D E  

T R A B AL H A D O R E S  

P O R  S A R S - C o V - 2   

Critérios Clínicos 

A. Infeção respiratória 
aguda (febre, tosse ou 
dificuldade em respirar). 

Critérios Epidemiológicos 

1) Viagem para áreas com transmissão 
comunitária ativa nos 14 dias antes do 
início de sintomas. 

2) Contacto com caso confirmado de 
infeção por COVID-19, nos 14 dias 
antes do início dos sintomas. 

3) Profissional de saúde ou que tenha 
estado numa instituição de saúde onde 
são tratados doentes com COVID-19. 

E 

Qualquer trabalhador que, mesmo fora do horário de traba-

lho, tenha contacto com pessoas infetadas com COVID-19, 

deve ligar para a Saúde 24 e informar a chefia direta. 

Baixo Risco 

-Trabalhador que esteve em contacto esporádico 
ou momentâneo com o doente. 
 
-Trabalhador que prestou assistência ao doente, 
desde que tenha usado máscara, luvas e cumprido 
medidas preventivas no contacto. 

Entende-se por "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 contacto próximo pode ser de baixo ou alto risco de 

exposição. 

Alto Risco 

-Trabalhador do mesmo posto trabalho do doente. 
-Trabalhador que partilhou com o doente loiça ou 
outros objetos que possam estar contaminados 
com fluidos ou secreções biológicas. 
-Trabalhador que esteve face-a-face com o doente 
ou com este em espaço fechado. 



A t u a ç ã o  
T r a b a l h a d o r  c o m  S i n t o m a s   

A t u a ç ã o  
C a s o  S u s p e i t o  V a l i d a d o   

V i g i l â n c i a   

C o n t a c t o s  P r ó x i m o s   

ATENÇÃO 

Quer o trabalhador com sintomas, quer quem 

efetuar o acompanhamento ou prestar assistência 

ao trabalhador com sintomas, deve usar máscara 

A investigação de contactos próximos nas últimas 

24H é da responsabilidade da chefia direta do Caso 

Suspeito Validado.  
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 



 

Registo 
 

Presença em Ação de Formação, Sensibilização e Informação 

N.º Doc. : SEG R 002 

Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 12-03-2020 

Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 
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AÇÃO N.º: _____ / 20_____  DATA: _____ / _____ / _____ 

LOCAL:  HORÁRIO: ___H___ ÁS ___H___ 

TÍTULO DA AÇÃO:  DURAÇÃO: _____ H _____ M 

SUMÁRIO:  

FORMADOR:  RÚBRICA:  

 

 

 NOME COMPLETO ASSINATURA  NOME COMPLETO ASSINATURA 

1   12   

2   13   

3   14   

4   15   

5   16   

6   17   

7   18   

8   19   

9   20   

10   21   

11   22   

 



 

Plano de Contingência  
Infeção por SARS -CoV-2 (COVID-19) 

N.º Doc. : SEG PR 001 
Revisão N.º : R00 

Data Doc. : 11-03-2020 
Elaborado p/ : Cristiana Fojo 

Arquivo : SST 
 

AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM, S.A.  

 

 

 

ANEXO X 

 

 

 

 

 



SETOR / ÁREA 
ATIVIDADE

ATIVIDADES QUE NÃO PODEM 
PARAR

MEDIDA/AÇÃO A 
DESENVOLVER

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE 
REDUZIR, SUSPENDER, 

ENCERRAR
MEDIDA/AÇÃO A DESENVOLVER

RECURSOS ESSENCIAIS (MP, 
Fornecedores, Prestadores 

Serviços)

Abastecimento de Água 
/ 

Rede de saneamento de 
águas residuais

Fornecimento de água à 
população

Manutenção das respetivas redes 
(reparação de roturas, 

desobstruções de coletores).

Assegurar o funcionamento 
do piquete.

Planificação e orientação de 
trabalhos por teletrabalho.

Pontos de amostragem em 
locais de maior exposição ao 

risco de infeção por SARS-CoV-
2.

Leituras de contadores.

Alteração do PA.

Alargamento frequência de leituras.

Garantia de fornecimento e reforço 
de encomendas (Hipoclorito de 

sódio 13%, materiais de construção 
e hidráulico, tampas ferro fundido, 

água (EPAL), combustível.

Saneamento de águas 
residuais, industriais e 

urbanas
(ETARs, Aterro, 
Manutenção)

Tratamento de águas residuais
Limpeza de órgãos na ETAR
Espalhamento e compactação de
lamas, limpeza dos cais de
descarga
Resolução de avarias em
equipamentos críticos.

Gestão da exploração 
assegurada em regime de fim 
de semana (por teletrabalho).
Criar equipa de piquete (por 

mobilidade interna).

Descarga de resíduos 
externos (que chegam 

através de transportadores 
externos).

Tarefas de controlo interno 
da operacionalidade da ETAR.

Reduzir as descargas de resíduos 
externos ás situações de caráter de 

urgência (na rede de drenagem 
pública e predial).

Reduzir a frequência de tarefas de 
controlo operacional da ETAR.

Acordo de garantia de 
fornecimento com fornecedores e 
reforço de encomendas (reagente: 

CAL, CALCI, Sais de Ferro, 
Polieletrólitos, Antiespuma, Soda, 
Hipoclorito;  e material: massas, 

lubrificantes).

Comercial
(Atendimento cliente / 

Leitura contadores)

Faturação. Cobranças. Instrução 
dos processos de contra-

ordenação.
Comunicação de Boletins 

Analíticos. Disponibilização de 
dados para as entidades 

competentes.

Realização por Teletrabalho.

> Leitura de contadores

> Atendimento presencial ao 
cliente

> Controlo de cobranças

> Reduzir frequência de leitura de
contadores ou, em última instância,
suspender.
> Limitar ou encerrar atendimento
presencial, divulgar outros meios.
> Desativar controlo cobranças (a
não execução de cortes). 

Fornecedor EPAL - Software 
AQUAMATRIX

VPN

Áreas administrativas
(Gestão, RH, 

Contabilidade, Jurídico, 
Direção)

Processamento salários, sinistros

Realização por Teletrabalho, 
alternância de trabalhadores 

para dar resposta a 
assistência familiar.

Reduzir atividades presenciais 
em áreas administrativas 

(reuniões presenciais)

Reuniões não presenciais 
(videochamada, videoconferência).

Fornecedor MONERIS, Trigenius

Laboratório /
Fiscalização na Indústria

Colheitas e análises laboratoriais. 
Fiscalização descargas industriais. 

Emissão de boletins analíticos.

Rever planos de amostragem 
e ensaios em articulação com 

a operação. 

Reagentes. Frascos vidro e plástico 
para colheitas em n.º suficiente. 

Viatura e combustível.

Manutenção Espaços 
Verdes /

Limpeza Urbana
Limpeza urbana

Reduzir periodicidade a 50% 
da limpeza urbana efetuada e 

prioritizar zonas críticas 
(aglomerados habitacionais, 

comerciais).

Manutenção de espaços 
verdes (cortes vegetação, 

podas, adubações, plantação 
e arranjos).

Limpeza urbana.

Suspender temporariamente essas 
atividades, recorrer a 

subcontratação para áreas 
específicas (podas) e afetar 

recursos municipais.

Combustível, máquinas e 
equipamentos, EPI´s


