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2. TNTRODUçÃO

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da Direção
Regional do Ordenamento do Territorio para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido
pela Direção Regional do Ordenamento do Território, que fornece informação aos colaboradores
sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os
procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.
O Plano de Contingência da Direção Regional do Ordenamento do Tenitorio para a Doença por
Coronavírus (COVID-19)foi desenvolvido com base nas orientaçÕes da Direção-Geral da Saúde
(DGS) e da Autoridade Regional de Saúde (lnstituto de Administração da Saúde, IP-RAM) na
melhor evidência científica disponível até ao momento. 0s colaboradores da Direção Regional do
Ordenamento do Territorio serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre
as formas de evitar a transmissã0, através dos meios mais adequados: Boletim lnformativo, por
correio eletrónico, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc, De igual modo, a informação
sobre as recomendaçÕes e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência Direção
Regional do Ordenamento do Territorio para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será
amplamente divulgada, através dos meios mais adequados, A Direção Regionaldo Ordenamento
do Territorio está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus colaboradores,
tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto
na comunidade, face às valências de conhecimento que detêm em diversas áreas,

3. A DOENçA pOR CORONAVTRUS (COV|D.19)

Os coronavirus são uma família de virus conhecidos por causar doença no ser humano e são
bastante comuns em todo o mundo, A infeção origina sintomas inespecíficos como ausência de
sintomas (sendo assintomáticos), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares, febre ou
dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia, O novo
coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi
identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Embora o
epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan, Província de Hubei (China), o risco de infeção
não se limita a Wuhan, mas a qualquer região com casos confirmados onde se verifique
transmissão ativa e sustentada do vírus, 0 período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14

dias. lsto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso
confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada.
Apos exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:

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.
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4. A TRANSMFSÃO DO COVID-1g

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe

contacto proximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada (transmissão direta) ou

através do contacto com superfícies e objetos contaminados (transmissão indireta). 0 risco de

transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada. As

gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreçoes respiratorias que

contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. Existem duas formas através das quais

uma pessoa pode ficar infetada:

,/ As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em

redor (perímetro até 2 metros) ou podem ser inaladas para os pulmoes;
./ Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam

ter sido contaminados com secreções respiratorias e depois tocar na sua propria boca,

nariz ou olhos,

Há evidência de que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa infetada cerca de dois dias antes

da mesma manifestar sintomas, no entanto, a pessoa é mais infeciosa durante o periodo

sintomático, mesmo que os sintomas sejam leves e muito inespecíficos,

Estima-se que o período infecioso dure de 7 a 12 dias em casos moderados e até duas semanas,

em média, em casos graves,

5. O QUE É UM CASO SUSPEITO

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavirus (COVID-19) deve obedecer

a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente

disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC).

E
Febre

OU

Tosse
OU

Dificuldade respiratória

Critérios clínicos

História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa nos 14

dias anteriores ao início de sintomas
OU

Contacto com caso confirmado ou
provável de infeção por COVID-19, nos

14 dias antes do início dos sintomas
OU

Profissional de saúde ou pessoa que

tenha estado numa instituição de

saúde onde são tratados doentes com
covrD.19

Critérios epidemiologicos
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6. DEFTNTçÃO DA AREA DE TSOLAMENTO

E estabelecida uma área de isolamento na Direção Regional do Ordenamento do Territorio, A
colocação de um colaborador ou visitante suspeito de infeção por COVID-19 numa área de
isolamento visa impedir que outros colaboradores possam ser expostos e infetados, Esta medida
tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível.

Na Direção Regional do Ordenamento do Territorio foi definida a seguinte Area de lsolamento:

./ Sala 1,5.

No circuito para a Area de lsolamento, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de
pessoas/trabalhadores nas instalações.

Esta área deverá estar equipada com:

./ telefone;
,/ cadeira (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID-19,

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte);,/ kit com água e alguns alimentos não perecíveis;,/ contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);./ soluçâo antisséptica de base alcoolica;,/ toalhetes de papel;
r' máscara(s) cirúrgica(s);./ luvas descartáveis;
{ termómetro.

7. DESTGNAçÃO DO PONTO FOCAL

A Direção Regional do Ordenamento do Território, designará um Ponto Focal responsável pela
gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19, Os colaboradores serão informados de quem é
o Ponto Focal. E ao Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de um colaborador ou
utente com sintomas e/ou ligação epidemiológica compatível com a definição de caso possível de
COVID-19, Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou visitante com sintomas,
o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no presente
Plano de Contingência da Direção Regional do Ordenamento do Território para a Doença por
Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito ate à
área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos
estabelecidos no presente Plano de Contingência.

Ponto focal Duarte Gonçalo Andrade Costa 963920069

Ponto focal
(substituto) Marlene Laura Caires Pereira 964746326

Ponto focal
(substituto)

Bruno Miguel Branco Camacho Varela da Cunha 963626247

oOIN=CÃo REGIoNAL Do oRDEi']AI/ENTo Do TERRIToRIo
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8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO

Na situação de caso suspeito:

. Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença

enquadrada como Trabalhado/ Visitante com sintomas e ligação epidemiologica

compatíveis com a definição de caso possívelde COVID-19;
. A Chefia direta do Trabalhador ou da área funcional em causa (no caso dos Visitantes)

informa telefonicamente o Ponto Focal da situação e encaminha o Caso suspeito para a

sala de isolamento;
. Nas situaçoes necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o Ponto Focal

assegura que seja prestada, a assistência adequada ao Trabalhado/ Visitante até à Área

de lsolamento. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança

(superior a 1 metro) do doente.
. 0(s) trabalhado(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhado/ Visitante

com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma

máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauçÕes

básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, apos contacto com o

Trabalhador/ Visitante doente,
. 0 Caso suspeito deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica,

desde que a sua condiçâo clínica o permita);
. O Caso suspeito contacta a linha SRS24 Madeira (800242420)e aguarda validação pela

Autoridade de Saúde;
. Mediante um Caso Suspeito Não Validado, este fica encenado para C0VID-19. O

SRS24 Madeira define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do

trabalhador. O trabalhado/ Visitante informa o Ponto Focal da não validaçã0, sendo

aplicados os procedimentos habituais da DROTe, incluindo de limpeza e desinfeção da

sala de isolamento.
. Mediante um Caso Suspeito Validado pela Autoridade de Saúde, o Ponto Focal informa

o Diretor Regional do Ordenamento do Território. E ativado o Plano de Contingência e

implementadas as medidas específicas descritas no Ponto 13,
. O acesso de outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica interditado

(exceto ao ponto focal);

' O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da

equipa médica especializada, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto

deste caso com outro(s) colaboradores ou visitantes. Devem ser evitadas deslocações

adicionais do caso suspeito validado nas instalações.
. 0 Diretor Regional do Ordenamento do Território colabora com a Autoridade de Saúde na

identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);
. 0 Diretor Regional do Ordenamento do Território informa os restantes trabalhadores da

existência de Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais,

através de correio eletronico,

Após conhecimento dos resultados laboratoriais, a Autoridade de Saúde, informa o responsável

máximo do serviç0, dos resultados dos testes laboratoriais:

procedimentos habituais da DROTe, incluindo limpeza e desinfeção da área de isolamento

e o Plano de Contingência é desativado.

DrREÇÃo REGioNAL Do oRDEi!A,\ìENTo Do rERRlroRlo
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descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde. A interdição so
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

9. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO

Na situação de caso confirmado, o Responsável máximo do serviço deve:

'/ Avaliar, em articulação com Autoridade de Saúde, a extensão das medidas específicas
descritas no Ponto 13, que poderão, no limite, culminar no encerramento total das
instalações por período indeterminado;,/ Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento;

'/ Reforçar a limpeza e desinfeçã0, principalmente das superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do espaço, incluindo
secretárias, materiais e equipamentos utilizados pelo caso confirmado;r' Determinar o armazenamento dos residuos do Caso Confirmado em saco de plástico (com

espessura de 50 ou 70 mícron) que, apos ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares
com risco biológico.

10. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCN DE CONTACTOS PROXIMOS

Considera-se contacto proximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas que
teve ou pode tertido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do
contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 0 contacto próximo com caso confirmado de
COVID-19 pode ser de:

./ Alto risco de exposição, definido como:

com este em espaço fechado;

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados
com expetoraçã0, sangue, gotículas respiratórias).

./ Baixo risco de exposição (casual), definido como

caso confirmado de COVID-19;

durante menos de 15 minutos;

COVID-19, a uma distância superior a 2 metros 0U durante menos de 15 minutos,

8otn=çÃo REGtoNAL Do oRDENtAtitENTo Do rERRtroRlo
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seguido as medidas de prevenção (ex, utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta

respiratória; higiene das mãos).

Alem do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos proximos, relativamente ao início de

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos, a Autoridade de Saúde, em estreita

articulação com o Responsável, deve:

{ ldentificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
,/ Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar,

aconselhar e referenciar, se necessário).
./ O período de incubação estimado da C0VID-19 e de 2 a 14 dias. Como medida de

precauçã0, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data

da última exposição a caso confirmado.
,/ 0 prazo de vigilância ativa dos contatos por ser alterado por determinação da Autoridade

de Saúde.

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte:

É importante sublinhar que:

{. A auto monitorização diária, feita pelo colaborador ou visitante, visa a avaliação da febre

(medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição)

e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;

* Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador ou visitante estiver no local de

trabalho, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO, estabelecidos

no Ponto 8;

* Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposiçã0, a situação fica

encerrada para COVID-1 9.

I

/ Auto monitorização diária dos sintomas da

COVID-19, incluindo febre, tosse ou

dificuldade em respirar.
r' Acompanhamento da situaçã0.

/ Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde

durante 14 dias desde a última exposiçã0.
/ Auto monitorizaçâo diária dos sintomas da

COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade

em respirar.
/ Restringir o contacto social ao indispensável,
/ Evitar viajar.,/ Estar contactável para monitorização ativa

durante os 14 dias desde a data da última

exposiçã0.

Baixo Risco de ExposiçãoAlto Risco de Exposição

otnrçÃo R-ctoNAL Do oRDETANIENTo Do rERRlroRlo
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11. MEDTDAS GERATS DE PREVENçÃO

A Direção Regional do Ordenamento do Território deverá adotar as seguintes medidas

disponibilidade no mercado);

. Procedimentos básicos de higienizaçâo das mãos (ex. lavar as mãos com água e

sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilizar
um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 700/o de álcool, cobrindo toda a
superfície das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser
usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas) - Anexo V e Vl;. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos;

tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço

de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreçÕes respiratorias)-Anexo lll;. Procedimentos de colocação de máscara (incluindo a higienização das mãos antes
de colocar e após remover a máscara) - Anexo Vll;. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto
entre os trabalhadores e entre estes e os utentes - evitar o aperto de mã0, as reuniÕes
presenciais, os postos de trabalho partilhados).

12. MEDTDAS ESPECíFICAS DE PREVENçÃO

A Direção Regional do Ordenamento do Territorio implementará de imediato as seguintes
medidas:

12.1 EdaÍício e postos de trabalho

. Privilegiar a marcação prévia para o atendimento de utentes;
o Limitar o número de utentes que acedem simultaneamente ao interior do edifício;
. Utilizar barreiras físicas entre trabalhadores e utentes (ex. acrílico, postigo);
. Restringir o acesso de utentes e/ou visitantes, às áreas de atendimento e salas de reunião;
o Reforçar a limpeza e higienização de pontos de grande contacto: balçoes de atendimento,

salas de reuniã0, telefones, teclados, fenamentas, maçanetas de porta, corrimões,
interruptores, etc.;

o No interior do edificio é obrigatorio o uso de máscara, quando não seja possível manter
uma distância de segurança de 2 metros entre pessoas, ou seja, onde não estela
garantido o distanciamento social;

. Nas áreas de circulação (corredores e escadaria) é obrigatório o uso de máscara;
o Privilegiar a ventilação das áreas de trabalho, em detrimento da recirculação do ar.

o No interior do edifício, as portas devem permanecer abertas para reduzir os contactos com
as maçanetas e melhorar a ventilação natural;

o Ao final do dia, cada trabalhador deve proceder à higienização do seu posto de trabalho
nomeadamente, ferramentas, mesa de trabalho, teclado e demais superfícies do seu
posto;

DIRECÃC R=GIONAL DO ORDENAiVIENTO DO TERRITORIO 10
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l2.2Modalidade e Horário de Trabalho

a

O registo biométrico de assiduidade e pontualidade deixa temporariamente de ser

efetuado através do reconhecimento de impressão digital, passando a efetuar-se através

de métodos alternativos;

Quando a presença física de todos os trabalhadores no seu local de trabalho comprometer

o cumprimento da regra de distanciamento social, o dirigente máximo do serviço pode

privilegiar, o recurso ao teletrabalho ou, em alternativa, o uso das modalidades de horário

previstas na LTFP, designadamente a jornada contínua, o horário flexível e o horário

desfasado,

Nos casos em que o teletrabalho não seja exequível, o dirigente máximo poderá socorre-

se das modalidades de horário indicadas no número anterior, de modo a garantir o

cumprimento da regra do distanciamento social, conjugando-a com a maior presença

possível de trabalhadores,

Em caso de recurso à jornada contínua, o dirigente máximo poderá considerar a existência

de 2 plataformas fixas, parcialmente coincidentes, que possam ocorrer entre as 8:00 e as

18:30.

0 dirigente máximo poderá dispensar do trabalho presencial:

o 0s trabalhadores que tenham solicitado a dispensa para assistência a filho,
prevista no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 10-N2020, de 13 de março;

o 0s trabalhadores que por motivos de saúde, confirmados pela Autoridade de

Saúde, ou por declaração médica, ou em resultado da aplicação do Plano de

Contingência, devam ser resguardados de riscos potenciais de contágio, para não

agravar a sua situação clinica pré-existente,

Os trabalhadores referidos no ponto anterior, têm as suas ausências justificadas e serão

abonados em função do disposto nos regimes legais concretamente aplicáveis a essas

ausências, salvo se estiverem em teletrabalho.

a

o

a

a

a

12.3 Refeições

. As áreas de refeições são de uso exclusivo dos funcionários.

. Durante as refeições o trabalhador deve manter o cumprimento das regras de

distanciamento social (Anexo Xlll);
o As refeições devem ser efetuadas em horários desfasados, de forma a reduzir a n0 de

pessoas em simultâneo no mesmo espaço.

12.4Viaturas de serviço/ serviço externo

. Durante a viagem é obrigatório o uso de máscara;

o A lotação do veículo deverá ser reduzida a metade devendo os passageiros posicionar-

se em forma de cruz (diagonal) para aumentar o afastamento;

o Durante a viagem devem, se possivel, manter a janela aberta para potenciar a renovação

do ar, Evitar a recirculação mecânica do ar através do sistema de ventilação;

. No final do dia, o condutor da viatura deverá promover a higienização, com solução

alcoólica das superfícies da viatura: volante, alavanca da velocidade e tablier.

Itn=çÃo REGroi\.iAL Do oRDillAtilENlro Do rERRtroRto 11
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12.5 Deslocação de trabalhadores para o exterior da RAM

o As deslocaçÕes de trabalhadores para o exterior da RAM, serão reduzidas ao estritamente
essencial. Caso, por motivo de força maior, seja essencial a deslocação, a viagem deverá
ser comunicada ao superior hierárquico, para que sejam decididas as medidas a tomar
aquando do seu regresso à Região, sempre em articulação com a Autoridade de Saúde;

. No momento do regresso à Regiã0, o trabalhador é responsável por, voluntaria e
preventivamente, obedecer a isolamento social ou seguir as orientaçoes das autoridades,
relativas a medidas específicas em vigor;

. O isolamento social deve ser voluntariamente cumprido se ocorrer algum dos sintomas de
infeçã0, ainda que na sua forma mais ligeira (tosse, febre, dificuldades respiratórias ou

cansaço extremo). Tal é igualmente válido se tiver existido convivência proxima com
potenciais portadores da doença;

. 0s efeitos que advenham de adiamento ou cancelamento de deslocações profissionais

serão alvo de análise casuística, ponderado o impacto financeiro, o momento da

desistência, a motivação superveniente e o risco para a saúde do trabalhador;
o Chama-se particular atenção para a necessidade de cumprir os seguintes procedimentos

apos regresso de uma deslocação ou contacto com portadores ou potenciais portadores

da doença:
a) Estar atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratoria;

b) Verificar se alguma das pessoas com quem conviveu de perto desenvolveu
sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratoria);

c) Caso se manifeste algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus
conviventes), não se deslocar de imediato aos serviços de saúde, mas ligar
para a linha SRS 24 Madeira (800 24 24201e seguir orientações que lhe forem
transmitidas;

d) Dar conhecimento da sua condição ao Responsável do seu serviç0.

13. MEDTDAS ESPECíFTCAS EM CASO DE AT|VAçÃO DO PLANO
DE CONTINGÊNCN

Em caso de ativação do Plano de Contingência, a Direção Regionaldo Ordenamento do Territorio
implementará de imediato as seguintes medidas:

o Aplicar os procedimentos de triagem descrito nos Anexos 1 e 2;

. Criação de corredores de circulação distintos em função do posto de trabalho:

o Acesso dos utentes e aos postos de trabalho do 10 Piso, deve ser efetuado pela
porta principal do edifício (Rua da Se 38);

o O acesso dos restantes funcionários deve ser efetuado pela porta traseira (Rua

dos Murças);

o A circulação de funcionários entre as áreas de trabalho dos diferentes pisos deve
cingir-se ao estritamente necessário à manutenção dos serviços.

. Redução ou suspensão da permanência de funcionários e utentes nas áreas comuns do
edifício, consoante as indicaçoes da Autoridade de Saúde para a situação específica (caso

suspeito ou caso confirmado);
o Suspensão ou utilização condicionada dos seguintes espaços comuns: Sala de Reuniões,

Varandas, etc...;

DIRECAO REGIONAL DO ORDEi\Ai!]Eì\TO DO TERRITORIO 12
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Redução ou suspensão do período de atendimento ao público, privilegiando o
atendimento não presencial, consoante as indicações da Autoridade de Saúde, para a

situação específica (caso suspeito ou caso confirmado);

Redução ou suspensão do número de postos de atendimento ao público consoante as

indicações da Autoridade de Saúde, para a situação específica (caso suspeito ou caso

confirmado);

Redução ou suspensão dos trabalhos de campo, consoante as indicações da Autoridade

de Saúde, para a situação específica (caso suspeito ou caso confirmado);

Recurso à modalidade de teletrabalho ou, em alternativa, o uso das modalidades de

horário previstas na LTFP, designadamente a jornada contínua, o horário flexível e o
horário desfasado;

Os trabalhadores que por motivos de saúde, confirmados pela Autoridade de Saúde, ou

por declaração médica, ou em resultado da aplicação do Plano de Contingência, devam

ser resguardados de riscos potenciais de contágio, para não agravar a sua situação clínica
pré-existente, são dispensados do trabalho presencial.

Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formaçoes à

distância;

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

em locais abertos ao público;

Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos

candidatos, no âmbito de procedimentos concursais.

17 de novembro de 2020

O Diretor Regional,

a

a

o

a

a
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Anexos
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE TRIAGEM DE TRABALHADOR/
VISITANTE COM SINTOMAS DE COVID.I9

Trabalhador/ Visitante
com sintomas

Trabalhador informa a Chefia Direta da situação de
um caso possível de COVIDI 9

A Chefia Direta informa telefonicamente o Ponto Focal da situação e
encaminha o Caso Suspeito para a Sala de lsolamento

Ponto Focal assegura a devida
assistência ao Trabalhador/ Visitante

TÍabalhador/ Visitante peÍmanece na Sala
de lsolamento e contacta

SRS24 Madei ra (800242420)

SRS 24Madeira questiona
o TrabalhadoÍ/ Visitante

Caso não
Suspeito

Caso Suspeito

O trabalhador aguarda
instÍuçôes (validaçáo) na

Sala de isolamento

SRS24 Madeira adota o procedimento de
acordo com a situação clínica.

Trabalhador/ Visitante informa o Ponto Focal
Processo encerrado para COVID-19.

Caso Suspeito Não
Validado

Caso Suspeito Validado

TÍabalhador infoÍma o
serviço

Ponto Focal informa o Diretor
Regional da DROTe. É ativado
o Plano de Contingência (PC)

Autoridade de Saúde transporta
Trabalhador para unidade de

saúde de Íeferêncie

Colheita de amostras biológicasProcesso
encerÍado para

covtD-19

Caso
lnÍirmado

Caso ConfirmadoSNS 24 Madeira define
os procedimentos

adequados à situaçáo
clínica do Trabalhador

O Diretor Regional:
- Veda acesso à área

de "isolamento'
- Colabora com a

Autoridade de Saúde
na identificação de

contatos próximos do
Íabalhador/ Visitante

- lnforma os
trabalhadores das

medidas específicas
do PC.

Autoridade de Saúde Local:
lnforma o Diretor Regional

dos resultados laboratoriais
positivos

Procede à Gestão de
contactos

Autoridade de
Saúde informa o
Diretor Regional
dos resultados

laboratoriais
negativos

A DROTe providência a
limpeza e desinfeçáo da

área de'isolamênto'
encerrado para

covlD-19

Processo

Autoridade de Saúde levanta
interdição após descontaminação

DrREÇÃ.O REGTONAL DO ORDENAMENTO DO TERRTTORTO lf)
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ANEXO il . FLUXOGRAMA DE MONTTORTZAçÃO DOS CONTACTOS
pRoxrMos (TRABALHADOR ASSTNTOMATTCO) DE UM CASO

CONFIRMADO DE COUD.19

ïpo de exposk;ão-- T--- '
I I

Baúo risco de exposição Afto dsco de exposição

- AutomonitoÍizaçáo diáÍia dos
sintomas da COVID-19,
incluindo febÍe, tosse, ou
dificuldade em rêspirar.

Acompanhamento da
situação

Sâtide locd úrante 14 das desde a
tíltima exposfão;

- Aúo mnituizaçfo diÍia dos síntoms
da COVIDí9, incluindo bbe, tosse ou

dficuldade em resfiraf,

- Restdn$r o contacto social m
indspensàd

- Evitrúajac

- Eíar cmtaciául pa"a tmritodzação
din úrrante oç 14 d* desde a

de

últinu

Sim Não

para COVDl9
encmadaProcedmentos de

'Caso suspeito'

DrREÇÃO REGTONAL DO ORDENAMENTTO DO TERRTTORTO 17
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ANEXO ilr . MEDTDAS DE PREVENçÃO DA TRANSMTSSÃO DO

covrD.19
A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vÍrus. Existem princípios

gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratorios:

,/ Lavar as mãos com frequência - com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel

alcoolico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas,

devem ser usados preferencialmente sabão e água.

,/,

tlt

,/ Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário
assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e,

em seguida, deverão ser lavadas as mãos, Na ausência de lenços de papel descartável,
poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo, Nunca se deve tossir nem espirrar
para o ar ou para as mãos.

otRl:Ãc R=Gtoti,Al Do oRDEÌ\i,Ai!tEltïc Do rERp,ircRto 18
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,/ As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar
telefonicamente a pessoa responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as

medidas a tomar,

,/ Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:
. Antes de sair de casa
. Ao chegar ao local de trabalho
. Apos usar a casa de banho
. Apos as pausas
. Antes das refeiçoes, incluindo lanches
. Antes de sair do local de trabalho

r' Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possivel lavar

as mãos com água e sabã0.

r' Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.

/ Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratoria

/ Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.

r' Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24 Madeira: 808 24 2420.

/ Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.

{ Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt

ornrçÃo REGtoNAL Do oRDENAIiIENTo Do rERRtroRto 19
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ANEXO lV - FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAçOES GERAIS

RECoMENDAçoES I RECoM MENDATToNS

{

Qurrdocqfrraroo toe$l
tryeoncrizcrbocacqrr

o braço ou cun lenço
dcpapelqucderlcrúrcr
colocedo imcdhtr,rsrte

nolro

When corçhirç or sncezing
cover your mou{lr rnd ncc
witfi yrorr hrualrn or riür
ri.srr pcperthatrhqjd
be placrd irnmcdiatclyr ln

thcdr

Larefrcquentcrncnte c
mõor com Égua c rabio
ou userolu,ção à bme

dc áloool

WaCt yrurr hands frcquently
with soap and wôtcr or.Ír

dcoholôscd rolutino

Sc regrcsou dc uma árua
afttada, evitc coítrcto

próúno coÍn outÍrt perroc

lf Fu rttumcd fronr sn
afÍectcd rca. avoid contact

doscrithpcople

EM CASO DE DÚUDA LTGUE

lF tN DoUBI Cnl-l

lD lË!:=.----l-ò-lc- fffi* âol#b lzoümçF
-

cORONAvt RUs (covlD-1 9)
t

S RS 24 l"1a d e ira

(3 800 242420
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ANEXO V - FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNrcA DE HIGIENE DAS

MÃos com AGUA E SABÃO

Lovogem dus mõos

a

Molheamãos
com água

Palma direita sotlte o dorso
esqueÍdo com os dedos
enHaçadc e ücetrelsa

Esfregue o polegar
equedoernsenüdo

ldvo,en@dona
palrna diniüa e vlce versa

Seque as rnãc com
toalhste descartável

Duração total do prccedimento:40-60 seg.

Aplhue sabão sufrcienta para cobÍir
todas as uperfcies das mãc

Palmacom palma
com cdedosentelaçados

Esfiague rctaüvamente para tÉs
e paraai€Írboe dedoeda rnão

dlrcila napalmada ÍÍÉo
eequerda e vlceverca

utiltse o toalhete para
fechar a tomdn se €sta
fordeomando manual

Esfregue as palmas das
mãos, uma na ouüa

Partedeüás dos dedos
nas palmas opostas com
cdedosentda@os

Enxague as mãoa
com água

Agoraas suas mãos
estão seguras.

ìYoÉDAUj ilCEFffiffi

fin

o t

)K
fk M

t

a , I

to

gw
lt
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Anexo Vl - FOLHETO INFORMATIVO: TECNICA DE HlclENE DAS
MÃOS COM GEL ALCOOLICO

Fri(çoo Anli-séplico dos mõos

a Duração total do procedimento:20-30 seg.

Aplique o produto numa mão em forma
de concha para cobrir todas as superfícies

Esfregue as palmas das
mãos, uma na outra

Parte de trás dos dedos
nas palmas opostas com

dedos entrclaçados

Uma vez secas, as su€ls
mãos estão seguras.

4

w
Palma direita sobre o dorso

esquerdo com os dedos
entrelaçados e vice versa

Esfregue o polegar esquerdo
em sentido rotativo,

entrelaçado na palma direita
e vice versa

As palmas das
mãos com dedos

entrelaçados

Esf regue rotativamente para
trás e para a frente os dedos
da mão díreita na palma da
mão esquerda e vice versa

woRr.oÁul t{cE/dffisAfErY

$[

la
tb

2

ffi
3 5

It 7

#
a
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Anexo Vll- COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MASCARA
CIRURGICA

Para Golocara ilárcara
l. Hlglenlaac mãor 5. Aluste a márcara no narlz

^

2. Coloquc a máccara na poclglo coneta

A orlremldade superis da m&cara á a que tem um
sìceü(a qus esgrtr e moklaee s nãts.

Versão 02

6. Sc neccrárlo, emarna tln lnürdorda
maa6ra

20!

3. Coloque a márcan do ledo cortto
A pade lntsma de Ínfucsc ó branca, €nquanto a
otterna tom outrâ cc. Anl* de colocar a máscara
víifrSre sô edá do Ho cdÍüo.

7. Alurtr a mÍrcan no rclto o debalro do
qmlxo

tL Goloqure m&cerano rodo
EÉctmr dvctga üpa de mÉscrü mádbr no
ÍÌeÍado, cada um com um mótodo ffitlo de

Olbação.
r'Comdçes Fa aordhs
r'Dealrwr*
r'CgnÍâb

m }I€E
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Anexo Vlll - MAPA DE MEIOS E PROCEDIMENTOS
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Anexo lX - PLANO DE HIGIENIZAçAO - COVlDl9

Versão 02

Diária

Diária

Diária

il^o'

ePC

Mesas de
trabalho

periféricos

lmpressoras

Puxadores
das portas

Puxadores
dos armários

Conimão

Pavimento

Salas
reunlao

Mesas,
tabuleiros,
bancadas,
cadeiras
Aparelhos:

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergentei
desinfetqntg

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Toalhetes de
papel

Toalhetes de
papel

Toalhetes

, PaPet

; Toalhetes

' PaPet

Passar pelas superfÍcies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superÍicies

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

rra Passar pelas superficies de formave que estas fiquem humedecidas Diária
pefo prodqto

rra Passar pelas superfÍcies de formavs que estas Ílquem humedecidas Semanal
pelo produlo

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Balde e

esfregona

, Balde e
esfiegona , Passar pelo pavimento

I Toalhetes de Passar pelas superficies

Passar pelas superÍicies de forma
que estas Íiquem humedecidas Diária

, pqlq prodqto

Passar pelo pavimento Semanal

de

Solução

detergente/
desinfetante

Solução
detergenb/
desinfetante

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Passar pelas superÍicies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

Diária

A cada
util2ação

máq. café,
microond

Puxadores
das portas

Pavimento

Puxadores
dos armários

Solução

detergente/
desinfetante

, Toalhetes de Aplicar no toalhete de papel e

. papet : passarnas superfícies
A cada

utilização

Diária

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de Passar pelas superÍicies de furma'*i,-o;i-- que estas fiquem humedecidasr-r-' pqlo produto

Solução

detergente/
desinfetante

Balde e

esfregona
Passar pelo pavimento

Passar pelas superficies de forma
que estas fiquem humedecidas

Diária

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

otnrÇÃo REGtoNAL Do oRDENAMENTo Do rERRtroRto
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Diária

Diária

Diária

Diária

Diária

A cada
uülização

Diária

WC'S

Pavimento

Puxadores
das portas

Balcão
receção

PC
: periféricos

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergente/
desinÍetante

Balde e
esÍregona

Toalhetes de
papel

Balde e
esfregona

Toalhetes de
papel

Passar pelo pavimento

Passar pelas superficies

Passar pelo pavimento

Passar pelas superficies de forma
que estas fiquem humedecidas

da

e

Solução

detergente/
desinfetante

Solução

detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Toalhetes de
papel

Passar pelas superÍicies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produlo

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superflrcies

TPA
Multibanco

lmpressoras

Soluçâo

detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Solução

detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Solução

Pavimento detergente/
de$4Íetantg

Passar pelo pavimento
Balde e

esfregona
Diária
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Anexo X - REGISTO DO PLANO DE HIGIENIZAçÃO - COVlDlg

Zonas Comuns

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião E lnterrutores da luz

EPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das ,

portas trSala de Reunião

trPavimento trConimão tr WC's EPuxadores
pq(qg qqab !q Reqlqq
trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores
portas trSala de Reunião

EPavimento trConimão tr WC's EPuxadores
rtas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das r

rtas trSala de Reunião

EPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das

trSala de Reunião

trPavimento trConimão tr WC's tlPuxadores das

trSala de Reunião

das

das

&;-,

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

EPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

EPavimento trConimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's ElPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trConimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

EPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

trPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião

EPavimento trCorrimão tr WC's EPuxadores das
portas trSala de Reunião
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Versão 02 \ïr'Plano de contingência (COVID-19)

Anexo Xl - INSTRUçÃO DE SEGURANçA - COVTD 19

ACESSO AS TNSTALAçOES

USO OBRIGATORIO DE

MASCARA EM TODOS OS
LOCATS

EM CADA ACESSO AS
TNSTALAçOES OeVe

LAVAR/ HIGIENIZAR AS
MÃOS

1t

Nota: utilize o cotovelo para

pressionar o doseador
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Anexo Xll - INSTRUçÃO Oe SEGURANçA - COVID 19

LOCATS DE TRABALHO - TNSTALAçOES

Os colaboradores e eventuais
utentes devem lavar ou higienizar

as mãos:

/ Antes de sair de casa
/ Ao chegar ao local de

trabalho
/ Após usar a casa de banho
/ Após as pausas
/ Antes das refeições,

incluindo lanches
/ Antes de sair do local de

trabalho

É oenrcnroRlo o uso DE

MASCARA

+'-

Versão 02

No final do dia de trabalho o

trabalhador deve higienizar a sua
área de trabalho

+ ar-

aa-

-a-

-
-
I
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Anexo Xlll - INSTRUçÃO Oe SEGURANçA - COVTD 19

SALA DE REFEIçOES

Versão 02

Durante as refeições o trabalhador

deve procurar manter-se o mais

afastado possível dos seus colegas,
mantendo pelo menos um lugar

entre cada um e sentar-se de forma
cruzada. Nunca frente a frente.

Procurar gerir os horários de almoço
de forma reduzir a no de pessoas
presente no mesmo espaç0. (Ex:

horas de almoço por grupos).

Apos a refeição o trabalhador
deverá higienizar o espaço utilizado

Deverá ser mantida a porta e/ou
janela aberta.

o o

o---
---
-r-
---
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