
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhar em 

Segurança! 
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O objetivo destas medidas é reduzir a probabilidade de infeção e contágio. 

Só com medidas de segurança apertadas poderemos diminuir esse risco. 

 

Para cada pessoa que entra nas instalações: 

➢ Tem de usar máscara; 

➢ Tem de lavar as mãos com água e sabão ou com solução alcoólica. 

➢ A sua temperatura vai ser medida, mas não será registada. Coloque-se 

de lado em relação à pessoa que lhe mede a temperatura, para baixar 

o risco de ela ser contaminada. Só poderá entrar com menos de 37,5 ◦ 
C. 

➢ Reuniões com pessoas externas só podem acontecer com pré-

agendamento. 

 

Organização do trabalho: 

➢ Colaboradores de alto risco (grávidas, idade superior a 60 anos, 

doenças crónicas) não deverão ser considerados para trabalho 

presencial. 

➢ Quem está em teletrabalho deve continuar em teletrabalho. 

➢ Reduzir ou eliminar viagens e deslocações. 

➢ Reduzir ou eliminar reuniões internas. Usar só metade da capacidade 

da sala.  

➢ Apenas 1/2 dos colaboradores em open space. 

➢ Organizar as equipas de trabalho para um número mínimo. 

➢ Organizar equipas de trabalho que rodam, por exemplo: 

a) 2 semanas a trabalhar, 2 semanas em casa, ou 

b) De segunda a quarta à hora do almoço, de quarta depois do 

almoço a sexta.  

c) Os membros de uma equipa nunca devem estar em contacto 

com os membros da outra equipa. 

➢ Nas organizações com mais do que um local de trabalho, reduzir ou 

eliminar as visitas entre esses locais de trabalho. 
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➢ No caso de locais de trabalho com dezenas ou centenas de 

trabalhadores ter um plano de circulação. Exemplo: identificar a zona 

de trabalho ou a equipa de trabalho com uma fita de cor na máscara da 

pessoa. Pessoas de zonas ou equipas diferentes não deverão ter 

qualquer tipo de contacto entre elas.  

 

Comunicação interna: 

➢ Reforço da comunicação interna com boas práticas (distanciamento 

social, hábitos de higiene, obrigatoriedade de utilização de máscara e  

EPIs) 

➢ Estabelecer um grupo de Whatsapp com todos os funcionários da 

organização. Comunicar pelo menos uma vez por semana avisos, 

notícias e acontecimentos – os bons e os maus. 

➢ Fazer um questionário semanal de saúde a cada funcionário e avaliar 

os resultados. 

 

Segurança no trabalho: 

➢ Todos têm de usar máscara. 

➢ Definição de objetos pessoais (secretárias, telefones, canetas etc) e 

objetos de utilização geral (máquinas de café, impressoras etc) e 

marcá-los. 

➢ Ausência completa de contactos ou cumprimentos físicos. 

➢ Lavar as mãos com frequência. 

➢ No caso de uma pessoa de uma zona ou de uma equipa de trabalho 

adoecer, iniciar imediatamente medidas de isolação ou monitorização 

aumentada sob controlo médico dos membros dessa zona ou equipa, 

conforme mais apropriado. 

➢ No caso de haver dois casos seguidos de infeção no local de trabalho, 

notificar imediatamente as autoridades de saúde. 

 

Organização do refeitório: 
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➢ Definir um circuito único para a circulação de pessoas. 

➢ Colocar marcas de distanciamento nesse circuito, de 2 em 2 metros. 

➢ Retirar cadeiras para reduzir a capacidade do refeitório e para que as 

pessoas aumentem a distância entre elas. 

➢ Organizar o refeitório e aumentar turnos de refeição para que as 

equipas de trabalho não se misturem. 

➢ Retirar os jarros de água, substituir por garrafões com dispensador. 

➢ Lavar as mãos antes e depois da refeição. 

➢ Nas cozinhas de refeitórios, as medidas de segurança deverão ser mais 

rigorosas. Recomenda-se rastreio regular de Covid-19 no pessoal da 

cozinha. 

 

Limpeza no trabalho: 

➢ Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção das instalações. 

➢ Desinfetar regularmente equipamentos eletrónicos (telefones, 

computadores) e superfícies (puxadores, botões dos elevadores) 

➢ No caso de instalações sanitárias, limpar no mínimo de 2 em 2 horas, 

ou menos tempo no caso de terem grande uso. 


