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II. INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, verificou-se um surto causado por um novo 

agente de coronavírus que nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, o qual causa 

doença respiratória, podendo ser idêntica a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, 

como pneumonia.  

Em 12 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus foi designado de síndrome respiratória aguda grave 

por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), enquanto a doença a ele associada é agora referida como COVID-19.  

Os surtos entre pessoas provocados por novos vírus são sempre uma preocupação de saúde pública, 

especialmente quando existe pouca informação acerca das características do vírus, como se dissemina 

entre as pessoas, qual o grau de gravidade das infeções resultantes e como tratá-las.  

No dia 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que 

esta situação era uma emergência de saúde pública de importância internacional e emitiu uma série 

de recomendações provisórias.  

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) o impacto potencial dos 

surtos é elevado, sendo provável a propagação global do vírus.  

Em Portugal, a informação atualizada sobre os casos e surtos existentes, assim como as 

recomendações, são emitidas e disponibilizadas pela Direção Geral de Saúde.  

A infeção com o coronavírus COVID-19, instalada a nível mundial, justifica a criação de estruturas 

especiais e flexíveis, que assegurem uma adequada gestão da situação.  

No âmbito da prevenção e controlo da doença provocada pelo COVID-19, o planeamento das ações a 

desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível de risco de infeção.  

III. OBJETIVOS 

Garantir o bem-estar dos seus trabalhadores e hospedes, a necessidade de antecipar situações de 

grave risco para a saúde e prevendo cenários de eventual desertificação dos respetivos serviços e 

atividades, deverá ser identificado um conjunto de regras, medidas e ações que, sejam implementadas 

para assegurar o cumprimento das obrigações do hotel. Serão instituídas de maneira articulada e 

gradual, em consonância com a eventual evolução da atual situação sanitária provocada, pelo 

surgimento de infeções provocadas pelo COVID-19, 
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Assim, o objetivo deste Plano de Contingência será o de manter a respetiva atividade a um nível 

considerado adequado, apesar do absentismo laboral que possa ocorrer durante o período de maior 

expressão da atual situação sanitária, visando: 

− Operacionalizar uma resposta com vista a diminuir a sua propagação, mantendo, dentro do 

possível, a capacidade essencial ao funcionamento do hotel;  

− Definir a estrutura de decisão e de coordenação, estabelecer as responsabilidades, 

identificando os seus profissionais e os respetivos contatos;  

− Assegurar uma resposta eficaz e coordenada dos recursos humanos do hotel na resposta à 

infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, na eventualidade de um caso suspeito. 

− Capacitar com os meios necessários para deteção precoce dos casos suspeitos com vista ao 

seu encaminhamento.  

− Proceder ao levantamento dos efeitos colaterais que a infeção dos trabalhadores pode 

provocar. 
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IV. PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS 

O presente Plano de Contingência promove a salvaguarda dos seguintes princípios, enumerados por 

ordem decrescente de valor percebido: 

i) Salvaguarda da vida de pessoas, reduzindo o risco de transmissão do COVID-19 nos locais de 

trabalho, limitando a sua propagação; 

ii) Identificação e encaminhamento para resolução dos casos suspeitos; 

iii)  Gestão da informação, interna e externa, de modo a criar um clima de confiança / 

segurança e também na opinião pública. 

A elaboração do Plano tem por base os seguintes pressupostos: 

i) Assegurar, face às circunstâncias, o correto funcionamento de todas as atividades do hotel; 

ii) Assegurar os serviços mínimos, caso se venha a verificar essa necessidade; 

iii)  O presente Plano de Contingência deve ser validade pelos responsáveis de segurança e 

aprovado pela gestão de topo. 

O presente Plano de Contingência responde às seguintes questões: 

iv) - Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores por SARS-CoV-2 pode causar no hotel? 

v) -O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CpV-2 de 

trabalhadores? 

vi) -O que fazer numa situação em que existe um trabalhador suspeito de infeção por SARS-CoV-

2 no hotel? 
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V. ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO 

O plano de contingência do Hotel Eurostars Oasis Plaza foi desenvolvido com base nas informações e 

orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), na Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), e pela 

empresa responsável pelos serviços de segurança e saúde no trabalho.  

Este documento pretende munir os trabalhadores do hotel com informação acerca desta nova doença, 

sobre as medidas de prevenção e controlo da infeção e sobre os procedimentos e medidas a adotar 

perante a identificação de casos suspeitos ou confirmados. 

• EXPLICITAÇÃO DO QUE É O COVID-19 

Identificado no final de 2019, este novo Coronavírus, designado de COVID-19, teve a sua origem na 

China. Apesar deste agente nunca ter sido previamente identificado em seres humanos, foi o 

causador de um surto na cidade de Wuhan. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode 

ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

• DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, a 04/Março/2020,  

no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissível: 

CRITÉRIOS CLÍNICOS CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Doente com infeção respiratória 

aguda (início súbito de febre ou tosse 

ou dificuldade respiratória), sem 

outra etiologia que explique o quadro 

 

E 

 

História de viagem ou residência em áreas com transmissão 

comunitária ativa (ver site DGS), nos 14 dias antes do início de 

sintomas; 

OU 

Doente com infeção respiratória 

aguda (início súbito de febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

 

 

E 

 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

OU 
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Doente com infeção respiratória 

aguda grave, requerendo 

hospitalização, sem outra etiologia 

 

-- 

 

                                                ------ 

• TRANSMISSÃO OU CONTÁGIO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 14 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pela Direção Geral de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância 

ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso 

confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea 

e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

−Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 mícron); 

−Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

−Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 

primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de 

pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa 

com COVID-19, 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), pode conduzir à transmissão da infeção. 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

Sucintamente, as medidas preventivas definidas neste Plano de Contingência consideram as vias 

de transmissão: 

- Direta – via aérea e contacto; 

- Indireta – Superfície e objetos contaminados; 
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Figura 1. mecanismos de exposição a gotículas de SARS-CoV-2 (azul escuro) indicados pela OMS. A azul claro, mecanismos de transmissão 

aérea conhecidas do SARS-CoV-1 e outras gripes. Presentemente não há evidência específica para o SARS-CoV-2 (figura: cortesia de Francesco 

Franchim). 

• SINTOMATOLOGIA 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas, associadas ao sistema 

respiratório, podendo ser idênticas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como 

a pneumonia. 

Os sintomas associados à infeção pelo COVID-19 são: 
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VI. GRUPOS DE RISCO 

Os trabalhadores que pertençam a grupos de risco são: 

Maiores de 70 anos, imunodeprimidos e os portadores de doenças crónicas, que, de acordo com as 

orientações da Direção-Geral da Saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os 

hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica 

e os doentes oncológicos. 

De acordo com o artigo 25º-A, do Decreto Lei nº 20/2020, de 01 de Maio de 2020,  

1 — Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da 

autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, 

os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes oncológicos e 

os portadores de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, 

desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras 

formas de prestação de atividade.  

2 — A declaração médica referida no número anterior deve atestar a condição de saúde do trabalhador 

que justifica a sua especial proteção.  

Caso o Hotel Eurostars Oasis Plaza tenha conhecimento de algum trabalhador nestas condições serão 

tomadas as medidas adequadas. 

VII. TRATAMENTO 

O tratamento para esta infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam. 

VIII. EFEITOS QUE A INFEÇÃO PODE CAUSAR NA EMPRESA E COMUNIDADE 

O Hotel Eurostars Oasis Plaza deve estar preparado para a possibilidade de encerramento parcial ou 

na sua totalidade devido à doença, quebra de reservas, entre outras situações possíveis.  

Se surgir um trabalhador com sintomas associados ao COVID-19, o hotel deve assegurar o 

encaminhamento, assistência e apoio ao trabalhador sob suspeita, devendo os operacionais dar todo 

o apoio necessário, cumprindo à risca os procedimentos e regras constantes no presente documento, 

bem como, boas práticas impostas pela Direção Geral de Saúde. 

Neste contexto é importante avaliar: 

➢  As atividades desenvolvidas pelo hotel que são imprescindíveis de dar continuidade (que 

não podem parar) e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar; 

➢  Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, trabalhadores) que são 
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Coordenador do Plano 

(CP) 

Gestor Operacional 

necessários p a r a  manter a atividade em funcionamento.  

 O Hotel Eurostars Oasis Plaza para além dos fornecedores qualificados e habituais nos 

fornecimentos de matérias primas, prevê a seleção de outros fornecedores (nacionais e 

internacionais) para fornecimento das matérias primas em caso de falha dos primeiros; 

O Hotel está preparado para a possibilidade de existirem trabalhadores infetados pelo 

Covid-19, sendo que: 

  Até 2 trabalhadores infetados por departamento, os restantes trabalhadores têm 

capacidade para responder às necessidades; 

  Recorrer a horas extraordinárias; 

  Recrutamento de trabalhadores a empresas de trabalho temporário.  

➢  Para as atividades administrativas e de escritório prevê-se recorrer a formas alternativas de 

trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso ao teletrabalho, 

reuniões por vídeo e teleconferência. Deve-se ponderar o reforço das infraestruturas 

tecnológicas de comunicação e informação para este efeito.  

IX. ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência será ativado sempre que se verifique um caso suspeito de infeção por COVID-

19 no hotel. 

• Definição de Responsabilidades, Cadeia de Gestão e Coordenação 

O sucesso da implementação de qualquer Plano de Contingência, depende sempre do envolvimento 

de todos os trabalhadores, níveis organizacionais e parceiros institucionais, sendo, no entanto, 

condição básica para que tal aconteça a consciência informada dos pressupostos que conduziram à 

sua elaboração, bem como, dos riscos associados à situação real. Também condição básica é o 

conhecimento expresso do papel que cada um deve ter para a sua adequada aplicação. 

Nestes termos, existe a necessidade de definir uma cadeia de coordenação e controlo para todo este 

processo, identificando a responsabilidade global, passando pela desconcentração de 

responsabilidades e criando um fluxo articulado e coerente de intervenções. 

 

Assim a estrutura operacional para implementação do Plano de Contingência será a seguinte: 

 

  

mailto:teresa.dias@ambiformed.pt


Hotel Eurostars Oasis Plaza PLANO DE CONTINGÊNCIA (COVID-19) 

 

12 
 

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho                                             Elaborado por: Teresa Dias    

www.faceboock.com/ambiformed                                                           teresa.dias@ambiformed.pt 

   www.ambiformed.pt                                                                                                       963672942 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO DEPARTAMENTO IDENTIFICAÇÃO DOS 

RESPONSÁVEIS 

Coordenador do Plano Direção Adrien Pedron 

Gestor Operacional Chefe de Receção Diana Costa 

Gestor Operacional Maitre Juliana Gaspar 

Gestor Operacional Chefe de cozinha João Craveiro 

Gestor Operacional Manutenção Luís Pimpão 

 

X. COMPETÊNCIAS 

• . Competências do Coordenador do Plano  

- Definir e comunicar as responsabilidades e os procedimentos inerentes ao plano para todo o 

universo de trabalhadores; 

- Identificar o impacto que infeção de trabalhadores por COVID-19 pode causar no hotel; 

- Estabelecer áreas de isolamento e definir os respetivos circuitos; 

- Definir o organizar o trabalho de forma a evitar o contágio e a propagação da infeção por SARS-

CoV-2; 

- Identificar os trabalhadores que fazem parte do grupo de risco; 

- Disponibilizar e manter stock de equipamentos de proteção individual e soluções de desinfeção 

de base alcoólica; 

- Disponibilizar e manter stock de produtos de limpeza e desinfeção; 

- Elaborar um plano de higienização e desinfeção e torná-lo operacional; 

- Informar e sensibilizar os trabalhadores sobre o plano de contingência; 
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- Informar e formar os trabalhadores sobre procedimentos básicos de etiqueta respiratória, 

higienização das mãos, superfícies, máquinas e equipamentos de trabalho, procedimentos de 

colocação de máscara e de conduta social na empresa. 

- Manter o plano atualizado de acordo com as informações disponibilizadas pelas entidades 

competentes; 

 

• Competências do Gestor Operacional  

- Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao plano; 

- Acionar o Plano de Contingência para COVID-19; 

- Garantir a efetiva implementação dos procedimentos instituídos; 

- Adotar os procedimentos específicos junto do trabalhador com sintomatologia e ligação 

epidemiológica compatível com a definição de caso positivo de COVID-19; 

- Indicar e garantir a mobilidade do trabalhador com sintomatologia à área de isolamento. 

- Proceder à avaliação contínua da situação. 

- Promover e controlar a execução das medidas a implementar; 

- Promover e controlar o desempenho das áreas / processos definidos como prioritários, 

reportando qualquer desvio; 

- Garantir a preparação, funcionamento e restrição de acesso às áreas de “isolamento”, assim 

como, a sua desinfeção e correta gestão dos resíduos contaminados; 

- Gerir, de acordo com os procedimentos definidos neste Plano, os “casos suspeitos” e “casos 

suspeitos validados”; 

- Apoiar na implementação e gestão dos procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos; 

- Manter informado o Coordenador, consolidando a informação existente, relativa ao evoluir da 

situação, ao nível de implementação das medidas, das respetivas dificuldades ou factos 

supervenientes, bem como, propor outras ações que entenda serem mais adequadas, face  à 

situação em concreto. 

XI. O QUE PREPARAR PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 DE 

COLABORADORES - PROCEDIMENTOS A ADOTAR E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Procedimentos a Adotar 
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Colaboradores que não estão doentes, não 

têm familiares doentes e desconhecem que 

tenham estado em contacto com o vírus 

- Podem deslocar-se para o hotel; 

- Devem tomar precauções e adotar comportamentos 

recomendados em matéria de autoproteção e proteção de 

terceiros, e recomendadas pela Direção Geral de Saúde; 

Colaboradores que não estão doentes, mas 

têm familiares doentes ou que estiveram em 

contacto com pessoas que adoeceram (com 

COVID-19 

- Devem informar as chefias sobre o facto de estarem 

assintomáticos, mas com pessoas próximas com sintomas 

COVID-19. Esses colaboradores não devem deslocar-se à 

empresa; 

- Devem tomar precauções e adotar comportamentos 

recomendados em matéria de autoproteção e proteção de 

terceiros. 

- Caso as pessoas próximas sejam casos confirmados de 

COVID-19, os trabalhadores devem entrar de quarentena; 

Colaboradores doentes ou sintomáticos fora 

do decurso do seu horário de trabalho. 

- Não podem deslocar-se para o hotel onde desempenham 

a sua atividade, devendo comunicar ao seu superior 

hierárquico a sua situação clínica; 

- Devem adotar medidas de etiqueta respiratória e 

isolamento, cumprindo as orientações das entidades 

competentes (Centros de Saúde, SNS24) de modo a limitar a 

propagação da infeção; 

-  

- Só podem regressar ao serviço após cura clínica ou alta 

médica. 

Colaboradores sintomáticos no decurso do 

seu horário de trabalho 

 - Deve informar a sua chefia direta e o coordenador do plano 

de contingência e deve dirigir-se, com a máscara de proteção 

colocada para a sala de isolamento. Aqui deve utilizar o próprio 

telemóvel para contatar a linha de Saúde 24, a partir daqui 

deve seguir as orientações recebidas na linha de Saúde 24 e 

permanecer neste local até ser devidamente encaminhado, 

podendo utilizar a casa de banho presente no corredor desta 

sala e devidamente identificada. 
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Colaboradores sintomáticos fora do horário 

de trabalho 

- Caso o trabalhador sinta algum dos sintomas associados 

ao COVID-19, fora do horário de trabalho, deve ligar da sua 

residência para a Linha 24, e aguardar pela validação do 

seu caso. 

- Caso seja validado, o colaborador deve informar 

imediatamente a sua chefia. 

- Se pelo contrário for dado como não válido, o colaborador 

deve seguir as indicações da Linha 24. 
-  

XII. PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREVENÇÃO - RECECIONISTAS 

Deverá ser colocada proteção em acrílico transparente em frente ao balcão de receção, com abertura 

na parte inferior para troca de documentação e realização de pagamentos; 

Todos os trabalhadores usarão mascara de proteção das vias respiratórias, viseira de proteção facial, 

farda de trabalho; 

Os trabalhadores serão informados que devem sensibilizar os clientes a efetuarem os pagamentos com 

cartão, em alternativa ao dinheiro; 

Entre cada atendimento, os colaboradores devem limpar constantemente o balcão de atendimento, 

com toalhitas descartáveis embebidas em produto desinfetante; 

Durante o atendimento, manter os hospedes afastados entre si, pelo menos, a dois metros à exceção 

dos coabitantes. Deve ser assinalada uma marca no solo em relação ao balcão de receção e a distância 

a manter entre hospedes. 

No atendimento o trabalhador deve evitar no limite das suas possibilidades o contato direto com o 

cliente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo; 

Colocar desinfetante para as mãos na proximidade do balcão da receção; 

Promover, a rotatividade dos colaboradores que se encontram expostos, se ndo que esta já é uma 

prática utilizada no hotel; 

Garantir que o local destinado à espera dos hospedes comporte apenas 1/3 da sua capacidade normal;  

Deverá desenvolver ações de formação/ sensibilização a todos os colaboradores, sobre as boas 

práticas que cada um deverá adotar e sobre o plano de contingência existente na empresa.  

O trabalhador no final da jornada de trabalho deverá trocar de roupa, colocando a roupa de trabalho 

em saco impermeável que deverá fechar de seguida, sendo o mesmo recolhido e levado pela empresa 

que presta serviço de lavandaria.  
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XIII. PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREVENÇÃO RESTAURANTES E BAR 

Durante o atendimento no serviço de bar, manter os hospedes afastados entre si, pelo menos, a dois 

metros à exceção dos coabitantes. Deve ser assinalada uma marca no solo em relação ao balcão do 

bar e a distância a manter entre hospedes. 

O trabalhador deverá utilizar equipamentos de proteção individual: farda de trabalho, luvas 

descartáveis, mascara de proteção respiratória do tipo FFP2, calçado de proteção de uso exclusivo nas 

instalações do hotel e viseira de proteção; 

- Os trabalhadores devem utilizar corretamente a máscara, durante todo o período de trabalho, 

respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. 

Contemplar a necessidade de substituição da máscara, adotando as boas práticas de utilização.  O uso 

da máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado 

de 2 metros. 

As mesas disponíveis aos hospedes no serviço de bar, devem permitir que estes mantenham o 

distanciamento social, ou seja que tenham no mínimo 2 metros de distância entre si.  

Entre cada atendimento, os trabalhadores devem limpar constantemente o balcão do bar, com 

toalhitas descartáveis embebidas em produto desinfetante; 

- Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool em locais convenientes (bar, entrada das 

salas de pequeno almoço, almoço e jantar, elevadores, etc.), associados a uma informação 

incentivadora e explicativa; 

No atendimento o trabalhador deve evitar no limite das suas possibilidades o contato direto com o 

cliente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo; 

Informar os trabalhadores que: 

- O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente 

higienização das mãos; 

- Os trabalhadores não devem entrar em contato com alimentos expostos e prontos para comer com 

as próprias mãos e devem usar utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de 

uso único; 

- Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes que essa passagem 

aconteça as luvas devem ser substituídas; 
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- O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas para uma tarefa e deve ser substituído se danificado 

ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um trabalhador estiver a executar uma mesma tarefa 

continuadamente, as luvas devem ser substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário ; 

- Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do cliente que os vai 

utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento; 

- Os trabalhadores devem higienizar as mãos entre cada cliente; 

- Promover, dentro do possível, a rotatividade dos colaboradores que se encontram expostos, de forma 

a que os mesmos não se cruzem ou se cruzem o mínimo possível; 

Garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP. 

Retirar todos os objetos e produtos para venda do alcance dos clientes de forma a evitar o toque;  

Os pequenos almoços deverão ser agendados em diferentes turnos, de acordo com a lotação máxima 

preconizada pela Direção Geral de Saúde (distanciamento físico de 2 metros) para a sala de pequeno 

almoço, definindo o número máximo de hospedes por turno, sendo que o hospede no check in deverá 

selecionar o turno pretendido. 

Os almoços e jantares sé poderão ser realizados mediante marcação prévia. 

Dispor sempre que possível, as cadeiras e as mesas por forma a garantir uma distância de pelo menos 

2 metros entre as pessoas, sendo que a disposição dos lugares em diagonal facilitará a manutenção da 

distância de segurança; 

A capacidade máxima de pessoas na sala de pequeno almoço e almoço/ jantar deve estar afixada em 

documento próprio, visível ao hospede. 

Impedir que os hospedes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras 

Desinfetar todas as cadeiras e mesas após utilização pelo cliente; 

Os lugares em pé, pela dificuldade de garantir a distância entre as pessoas,  estão desaconselhados, 

assim como as operações de self-service, nomeadamente buffets e dispensadores de alimentos que 

impliquem contato por parte do cliente. 

Os coabitantes podem sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma distância inferior a 2 metros; 

Privilegiar a utilização de espaços destinados aos hospedes em áreas exteriores, como as esplanadas 

(sempre que possível). 

Deverão ser retirados todos os motivos decorativos das mesas destinadas aos hospedes; 
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Ao servir às mesas, o trabalhador deve evitar no limite das suas possibilidades o contato direto com o 

cliente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo; 

Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser manipuladas pelos hospedes 

(por exemplo, placas manuscritas ou digitais) ou adotar ementas individuais de uso único (por 

exemplo, seladas ou impressas nas toalhas de mesa descartáveis) ou ementas plastificadas e 

desinfetadas após cada utilização 

Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do estabelecimento, por exemplo 

através da abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita 

em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma 

manutenção adequada (desinfeção por método certificado). 

Estabelecer a obrigatoriedade de os hospedes utilizarem mascara de proteção das vias respiratórias 

dentro do hotel e restaurantes utilizando-a sempre de forma adequada de acordo com as 

recomendações da DGS, à exceção do momento em que consomem as refeições 

Sensibilizarem os hospedes a respeitar a distância entre pessoas de pelo menos 2 metros (exceto 

coabitantes). 

XIV. PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREVENÇÃO - ESCITÓRIO 

Prever uma data/hora para distribuir documentos individuais, ex.: recibos de ordenado, comunicações 

individuais, ou reunião com os funcionários, num local fora do escritório (por exemplo: no refeitório, 

com entrada de 1 pessoa cada vez) 

Será dada preferência à realização de reuniões à distância, através de recursos informáticos 

disponíveis no mercado; 

Informámos que os colaboradores devem comunicar entre si através de telefone, e -mail, telemóvel, 

não se deslocando aos postos de trabalho uns dos outros; 

Iremos continuar a promover o teletrabalho/trabalho remoto, em todas as funções em que for 

possível. 

XV. PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREVENÇÃO - TELETRABALHO 

Desenvolver ações de informação sobre aspetos relacionados com: 

- Condições ergonómicas; 

- Iluminação dos locais de trabalho 
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- Trabalho dotado com visor 

Ação de promoção da saúde, em conjunto com a entidade prestadora de serviços externos, no sentido 

de desenvolver ações de informação sobre bem-estar em teletrabalho e em trabalho isolado, gestão 

de stress, medo e ansiedade. 

XVI. PROCEDIMENTOS GERAIS DE PREVENÇÃO - COZINHA 

Preparação/ confeção 

Durante a preparação/ confeção, deve utilizar touca de proteção do cabelo, bata de trabalho e avental 

plástico, calçado de proteção antiderrapante e lavável; mascara de proteção respiratória do tipo FFP2 

e viseira e luvas sempre que não seja possível manter a distância mínima de 2-3 metros de outras 

pessoas; 

As mãos devem ser lavadas e desinfetadas com frequência, sempre que necessário (exemplo: quando 

mexe na cara, no cabelo, sempre que haja toque em superfícies utilizadas por outros trabalhadores, 

etc.); 

Utilização de equipamentos de cozinha por um só trabalhador, sendo que na sua impossibilidade, 

deverão ser limpos e higienizados com substancia desinfetante todas as zonas/ superfícies de contato, 

com a periodicidade estabelecida no plano de higienização; As tarefas encontram-se organizadas de 

forma a que cada colaborador possuía os seus próprios instrumentos de trabalho (facas, colheres, etc.), 

no entanto este procedimento aplica-se aos equipamentos partilhados (ex.: bimby); 

Limpeza 

A periodicidade de limpeza deve ser reforçada; 

Acesso dos trabalhadores às instalações  

Os colaboradores da cozinha acedem ao serviço em horário diferente dos restantes trabalhadores não 

existindo cruzamento entre eles, bem como o acesso aos balneários é realizado em horários 

diferentes. 

XVII. RECEÇÃO DE MERCADORIA/ MATERIA PRIMA – ARMAZÉM E LOGISTICA 

O motorista não está autorizado a entrar dentro das instalações do hotel, colocando a mercadoria na 

zona de cargas e descargas. 

O motorista à chegada comunica através de um intercomunicador que tem mercadoria destinada a 

determinado departamento sendo que um trabalhador deste departamento vai ter com ele para 

confirmar e assinar. 
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Sendo que estes trabalhadores devem: 

Assegurar que os motoristas mantêm o distanciamento social preconizado pela Direção Geral de 

Saúde, ou seja, 2 metros; 

Antes de efetuar a descarga da mercadoria, motorista deve lavar ou higienizar as mãos; 

O motorista deve obrigatoriamente usar mascara na presença de trabalhadores da empresa; 

A entrega dos documentos só poderá ser realizada com uso de luvas e posteriormente efetuar a sua 

desinfeção com solução SABA; 

Não deverá existir troca de canetas para assinatura de documentos; 

A embalagem exterior onde os produtos vêm acondicionados, deverá ser descartada ainda no exterior 

da zona de armazenamento, sendo que apenas a embalagem essencial à conservação do produto deve 

ser armazenada. 

Existem vários armazéns para as diversas áreas de atividade do hotel, sendo que os trabalhadores 

devem, após cada utilização do referido armazém, desinfetar todas as áreas suscetíveis ao toque com 

desinfetante de superfícies, sendo que deverá ser colocado nos armazéns, desinfetante, panos para 

limpeza de papel e balde do lixo com saco impermeável. 

XVIII. CASAS DE BANHO E BALNEÁRIOS 

Será definido um número máximo de pessoas dentro dos balneários e casas de banho. 

Será implementado um sistema de controlo de entradas e saídas de trabalhadores nesta zona, sendo 

que cada trabalhador quando entra recolhe uma placa e quando sai volta a colocá-la no respetivo sítio, 

sempre que não existir nenhuma placa disponível o trabalhador não pode entrar.  

Todos os trabalhadores serão informados que devem desinfetar todas as superfícies de toque 

(torneiras, sanitas, cadeiras, etc.), após a sua utilização. 

Deverá ser colocado desinfetante, panos para limpeza descartável (podem ser em papel) e balde lixo 

com saco impermeável nos balneários e casas de banho. 

XIX. -REFEITÓRIO  

Os refeitórios têm capacidade para 20 pessoas, sendo que será implementada a capacidade máxima 

de 5 pessoas no refeitório. 

Serão colocadas no refeitório 5 mesas destinadas cada uma a um único utilizador: 
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Será implementada a rotatividade dos trabalhadores nas paragens para as refeições, não será 

permitido em simultâneo, mais de 5 trabalhadores. 

Todos os trabalhadores serão informados que devem desinfetar todas as superfícies de toque (mesas, 

cadeiras, micro-ondas, etc.), após a sua utilização. 

Deverá ser colocado desinfetante, panos para limpeza descartável (podem ser em papel) e balde lixo 

com saco impermeável no refeitório. 

XX. CASAS E BANHO DESTINADAS A HOSPEDES  

Todas as instalações sanitárias destinadas a hospedes devem possuir sistema de lavagem de mãos, 

sabonete líquido, secagem das mãos com toalhas de papel de uso único.  

As torneiras devem ser, sempre que possível, automáticas. A utilização de secadores que produzem 

jatos de ar não é recomendada sempre que possível os lavatórios devem estar acessíveis sem 

necessidade de manipular portas. 

XXI. -PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA APLICAR A TODOS OS TRABALHADORES  

Para além de todas as medidas suprarreferidas, serão ainda aplicadas a todos os trabalhadores: 

Desenvolver ações de formação/ sensibilização a todos os colaboradores, sobre o plano de 

contingência existente na empresa. 

Informar o formar os trabalhadores sobre procedimentos básicos de etiqueta respiratória, 

higienização das mãos, superfícies, máquinas e equipamentos de trabalho, procedimentos de 

colocação de máscara e de conduta social na empresa. 

Os trabalhadores devem ser sensibilizados para não virem trabalhar se sentirem sintomas associados 

à doença por COVID-19, nomeadamente febre, dores musculares, dores e cabeça, devendo contatar o 

seu superior hierárquico e ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas; 

 Analisar juntamente com o médico do trabalho os trabalhadores inseridos nos grupos de risco de 

forma a que estes desempenhem tarefas sem risco acrescido de contágio, nomeadamente a não 

exposição direta com terceiros. 

Afixar cartazes informativos em locais visíveis a todos os trabalhadores sobre: procedimentos básicos 

de etiqueta respiratória, higienização das mãos, superfícies, máquinas e equipamentos de trabalho, 

procedimentos de colocação de máscara e de conduta social na empresa, de forma a incentivar a 

implementação dos referidos procedimentos; 
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Se possível promover a rotatividade dos trabalhadores, não se cruzando os mesmos entre si; 

Desinfetar as superfícies de trabalho e equipamentos/ferramentas de trabalho sempre que se altere 

de utilizador; 

Evitar a troca de telefone e telemóveis entre trabalhadores; 

Providenciar todos os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores e definir uma reserva 

estratégica interna destes equipamentos; 

Adquirir um stock de materiais de limpeza de uso único, sobretudo panos de limpeza, toalhetes de 

limpeza de uso único humedecidos em desinfetante, lixivia e álcool a 70º; 

Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução 

à base de álcool, um por cada piso (exemplo junto aos elevadores), junto aos pontos de entrada e saída 

do hotel ou alojamento e à entrada do restaurante e bar; 

Promover formação e treino a todos os grupos de profissionais das diversas áreas do hotel ou 

alojamento sobre COVID-19 e como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção; 

Junto ao sistema de ponto biométrico por impressão digital deverá ser colocado desinfetante e 

toalhetes de papel, com vista a que cada colaborador, após registo efetue a desinfeção do dispositivo. 

XXII. -PROCEDIMENTOS BASICOS  

- Procedimentos básicos de etiqueta respiratória; 

- Higienização das mãos, superfícies, máquinas e equipamentos de trabalho; 

- Procedimentos de colocação de máscara e de conduta social na empresa.  

Anexos 

XXIII. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO  

De acordo com estudos que avaliam a estabilidade ambiental de outros coronavírus, estima-se que o 

coronavírus SARS sobreviva vários dias. No Médio Oriente, o coronavírus MERS pode suportar mais de 

48 horas a temperatura média de 20ºC em diferentes superfícies. 

O tempo de sobrevivência e as condições que afetam a viabilidade de COVID-19 no ambiente são 

atualmente desconhecidas. 

Devido à possível sobrevivência do vírus no ambiente por vários dias, as instalações e áreas 

potencialmente contaminadas com COVID-19 devem ser regularmente limpas e desinfetadas. Essa 
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periodicidade deve ser aumentada em todo o período de vigência do Plano de Contingência e a sua 

realização feita de acordo com o Plano de limpeza e higienização. 

Foi desenvolvido e implementado um plano de higienização e desinfeção de limpeza das instalações, 

e efetuar os respetivos registos; 

Foram definidas as regras de limpeza e desinfeção e foram dadas a conhecera à empresa 

subcontratada responsável pela limpeza do hotel; 

Caso o edifício tenha sido frequentado por um caso suspeito, o plano de contingência será cumprido 

à risca; 

Foi adquirido stock de produtos de limpeza e de higienização, nomeadamente produtos de uso único, 

como panos de limpeza, toalhetes descartáveis embebidos em produto desinfetante; 

A roupa é entregue a empresa subcontratada para a lavagem da roupa, a qual entra pela zona de 

serviço, sobe diretamente para o piso 4, e retira toda a roupa que se encontra acondicionada em sacos 

impermeáveis, fechados, dentro de jaulas; 

A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar (dependendo da Termo 

resistência) - ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos de 60ºC durante 30 minutos, ou entre 80-

90ºC, com 10 minutos de contato do calor com a roupa); 

Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a temperatura entre 30-40ºC e 

a um ciclo de desinfeção final na máquina, com um desinfetante apropriado a este tipo de roupa e 

compatibilidade com a máquina. 

Plano de Limpeza e Higienização anexo 

XXIV. INFORMAÇÃO/ SENCIBILIZAÇÃO A TRABALHADORES 

O Hotel Eurostars Oasis Plaza lembra os seus funcionários que é muito importante respeitar as 

recomendações implementadas, com recomendações já afixadas em vários sítios do hotel e 

comunicadas sobre o COVID19 e disponibilizadas pela AMBIFORMED: 

A informação e formação de todos os colaboradores sobre o COVID-19, é um pilar fundamental para 

a adoção de comportamentos adequados à prevenção e controlo da infeção nos nossos trabalhadores 

e comunidade. É importante promover o correto esclarecimento, tendo por base as indicações das 

Autoridades de Saúde, e evitar a “desinformação” e “notícias falsas”. Nesse sentido, o nosso hotel tem 

implementado e mantem atualizado um conjunto de ações de informação e formação: 

• Disponibilização de Folhetos Informativos sobre COVID-19 (adaptação interna 
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da informação da DGS), a disponibilizar em locais de maior afluência de 

trabalhadores, pessoas externas e hospedes. Os folhetos são atualizados 

sempre que surgirem novas informações da Autoridades de Saúde; 

• Afixação nos WC’s e todas as zonas de lavagem de mãos dos procedimentos 

adequados de lavagem e higienização das mãos; 

• Campanhas de informação/sensibilização/esclarecimento sobre COVID-19 e 

Plano de Contingência; 

• Informar e formar os trabalhadores sobre procedimentos básicos de etiqueta 

respiratória, higienização das mãos, superfícies, máquinas e equipamentos de 

trabalho, procedimentos de colocação de máscara e de conduta social na 

empresa. 

• Informar e formar os trabalhadores sobre as medidas a implementar de 

proteção e prevenção de contágio e transmissão por COVID-19. 

XXV. REGRESSO DE ZONAS COM RISCO DE INFEÇÃO POR COVID-19 

Devem ser evitadas as deslocações a zonas, locais, cidades ou países que tenham casos confirmados 

de COVID-19. 

Contudo, caso um trabalhador se desloque para áreas geográficas com risco de infeção ativa na 

comunidade, deve informar responsável da empresa. 

No regresso, o trabalhador deve estar atento ao surgimento de febre, tosse e eventual dificuldade 

respiratória. Se surgirem estes sintomas, não se devem deslocar aos serviços de saúde, mas ligar para 

o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhes forem dadas. Por regra não se recomenda 

qualquer tipo de isolamento de pessoas sem sintomas. 

XXVI. COMUNICAÇÃO 

Considerando a importância do rigor da informação para não transformar o COVID-19 num fenómeno 

social incontrolável, é imprescindível estabelecer um conjunto de regras de comunicação.  

XXVII. COMUNICAÇÃO INTERNA 

A estrutura responsável pela aplicação do presente plano difundirá a informação acessível, de fácil 

compreensão, adequada e atualizada produzida pela Direção Geral de Saúde, no que concerne a 

medidas de prevenção e autoproteção, com o objetivo de evitar informação imprecisa, receio e 

ansiedade nos trabalhadores. 

mailto:teresa.dias@ambiformed.pt


Hotel Eurostars Oasis Plaza PLANO DE CONTINGÊNCIA (COVID-19) 

 

25 
 

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho                                             Elaborado por: Teresa Dias    

www.faceboock.com/ambiformed                                                           teresa.dias@ambiformed.pt 

   www.ambiformed.pt                                                                                                       963672942 

Sempre que necessário, os elementos responsáveis pelo presente plano divulgarão através de emails, 

e ou circular interna, a todos os trabalhadores, as informações, orientações e comunicações publicadas 

pela Direção Geral de Saúde e outras informações relevantes. Serão igualmente distribuídos, em 

suporte físico, cartazes informativos e formativos com as orientações da DGS e medidas tomadas pela 

Hotel  

O conteúdo do presente plano de contingência deve ser dado a conhecer a todos os trabalhadores do 

Hotel Eurostars Oasis Plaza. 

XXVIII. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

Após o potencial doente ser encaminhado à área de isolamento, o próprio Trabalhador deverá 

contactar a linha SNS 24 – 808 24 24 24. 

O Trabalhador deverá aguardar na área de isolamento pela resposta da linha SNS24. 

Se for definido Caso Suspeito Não Validado, o SNS 24 definirá os procedimentos adequados à situação 

clínica do Trabalhador. Considera-se encerrado o caso para COVID-19. 

Se for definido Caso Suspeito Validado, o profissional de Saúde do SNS 24 contacta o INEM, iniciando 

as diligências necessárias para encaminhamento do Caso Suspeito para Hospital de Referência. 

Se o doente não for positivo para infeção por COVID-19 (Caso Infirmado) a Autoridade de Saúde Local 

informará a empresa dos resultados laboratoriais negativos encerrando o caso para COVID-19. 

Se o doente for positivo para infeção por COVID-19 (Caso Confirmado) a Autoridade Local de Saúde 

irá informar a empresa dos resultados laboratoriais positivos e procederá à gestão de contactos. 

Após limpeza e desinfeção da área de “isolamento” compete à Autoridade Local de Saúde informar 

o Grupo do fim da interdição da área referida. 

A listagem de contactos potencialmente necessários encontra-se em Anexo, estando afixados nas 

Portarias, locais de registo de ponto, contentores sociais; 

Toda a informação para divulgação pelos meios de comunicação social será realizada pelo 

Coordenador do presente plano de contingência, ou por outro elemento por ele designado.  

XXIX. Áreas de “isolamento”  

A área de isolamento tem por finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores 

doentes (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

suspeito) e permitir o isolamento social destes, relativamente aos restantes trabalhadores.  
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A área de isolamento para os trabalhadores Hotel Eurostars Oasis Plaza será o quarto 503 sendo que 

mesmo se encontra equipado e possui as seguintes características: 

• Casa de banho privativa 

• Ventilação natural e/ou sistema de ventilação mecânica, e possui revestimentos lisos e 

laváveis, sendo que serão retirados do quarto todos os tapetes; 

• Equipado com minibar 

• Equipado com telefone 

• WC privada 

• Saída pelas traseiras do hotel em caso de necessidade 

• Deve estar equipado com águas e fruta 

• Toalhetes de papel; 

• Máscara(s) proteção; 

• Luvas descartáveis 

• Termómetro 

• Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área); 

• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

• instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão 

e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador/pessoal externo com 

Sintomas/Caso Suspeito. 

No caso de se apresentar algum caso suspeito, toda a ala deve ser evacuada e o cliente/trabalhador 

colocado no quarto de quarentena. A haver ocupação neste corredor, os clientes a ocupar esse 

corredor, devem ser realocados e alertados para fazer despiste.  

XXX. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

Na eventualidade de se apresentar um caso suspeito na unidade, este deve de imediato ser 

comunicado à direção do hotel e ser solicitado ao hóspede que contacte de imediato a linha de saúde 

24 (808 24 24 24). Ao mesmo tempo, deve o hóspede ser colocado de imediato na área de isolamento 

até à chegada do INEM.  

Caso algum trabalhador do hotel acompanhe/preste assistência ao hospede/ trabalhador com 
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sintomas, deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara de proteção, 

luvas descartáveis e bata pessoal (com necessária higienização posterior), para além do 

cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após 

contacto com o Trabalhador doente. 

O hospede/ trabalhador com sintomatologia deve usar uma máscara de proteção, se a sua condição 

clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pela própria pessoa. Deve ser verificado se a 

máscara se encontra bem ajustada impedindo a saída de gotículas (atenção ao nariz, boca e áreas 

laterais da face). Sempre que a máscara estiver húmida, a máscara deve ser substituída por outra. 

• Após avaliação clínica pelo profissional de saúde do SNS 24, o trabalhador é triado: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados 

à situação clínica do trabalhador; 

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

Médico (LAM) da Direção-Geral da Saúde para validação da suspeição. Desta 

validação o resultado poderá ser: 

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do hospede/ 

trabalhador.  

− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A 

chefia direta do Trabalhador informa o Responsável do Departamento de Saúde e 

Segurança da existência de um caso suspeito validado. 

Na situação de Caso suspeito validado: 

− O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara 

de proteção, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o 

Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

− O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto 

aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

− A empresa colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso suspeito validado); 

− O coordenador do plano informa os restantes trabalhadores da existência de Caso 
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suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de 

comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 

O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM 

ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador com 

outro(s) trabalhador(es).  

 

XXXI. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa 

a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa a empresa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

− Se o caso n ão  for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos definidos, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do Plano de Contingência; 

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação 

da descontaminação (limpeza e desinfeção). 

Na situação de Caso Confirmado, a empresa deverá: 

− Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

− Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS 

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

próximos do doente. 

- Se o caso suspeito for um hospede as áreas de maior risco são o quarto da pessoa doente ou 

suspeita de COVID-19. As restantes áreas em que a pessoa passou durante períodos mais curtos 

(como salas de estar, restaurante, ginásio) provavelmente têm níveis mais baixos de contaminação 

e, portanto, o risco de transmissão contínua da infeção será por princípio,  menor. No entanto, 
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aconselha-se a limpeza e desinfeção alargada desses espaços. 

- Se o doente utilizou recentemente a piscina, as superfícies da piscina onde as pessoas  circulam 

devem ser lavadas e desinfetadas. A limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada com o 

procedimento habitual, devendo-se substituir a água e proceder à cloragem como definido em 

protocolo interno. 

-  Deve ser definido um meio de supervisão dos circuitos de tratamento de roupa e de  limpeza das 

instalações; 

 

 

 

XXXII. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS 

Considera-se “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 tipo de exposição do 

contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

− “Alto risco de exposição”, é definido como: 

a) Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 4 metros) do 

caso confirmado; 

b) Trabalhador que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 

c) Trabalhador que partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas 

ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

a) Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

b) Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 
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Perante um caso confirmado por COVID-19, serão ativados os procedimentos de vigilância ativa dos 

contactos próximos, em articulação com as autoridades de saúde, relativamente ao início de 

sintomatologia. 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 

caso confirmado. 

As medidas de controlo para exposições de baixo risco são: 

- Auto monitorização diária da sintomatologia (febre alta, tosse ou dificuldades respiratórias); 

- Acompanhamento da situação pelo Médico do Trabalho; 

 

As medidas de controlo para exposições de alto risco são: 

- Monitorização durante 14 dias pela Autoridade de Saúde local; 

- Auto monitorização diária da sintomatologia supracitada; 

- Restringir o contacto social; 

- Evitar viajar; 

- Estar contactável durante 14 dias para monitorização. 

Se no período de 14 dias não revelar qualquer tipo de sintomas, o caso é considerado como encerrado, 

sendo negativo para o COVID-19. 

Se for percetível um ou mais dos sintomas durante o período de incubação (14 dias) considera-se 

como “caso suspeito”, sendo necessário adotar novas medidas de contingência. 

 

De referir que: 
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− A monitorização diária, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas vezes 

por dia) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

− Se se verificarem sintomas suspeitos e o trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar 

os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos. 

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

para COVID-19. 
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XXXIV. ANEXOS 

• ANEXO I - Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 
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• ANEXO II - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores 

assintomáticos) de um caso confirmado de COVID-19 
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• Anexo III - Listagem de contactos potencialmente necessários 

 

Departamento Nome Contato E-mail 

Responsável de 

Departamento de Saúde e 

Segurança do Trabalho da 

empresa Prestadora SST 

Teresa Dias 963 672 942 teresa.dias@ambiformed.pt 

Coordenador do Plano de 

Contingência - Direção 
Adrien Pedron 910 313 784 direccion@eurostarsoasisplaza.com 

Gestor Operacional - Chefe 

de Receção 
Diana Costa- 965 466 173 jrecepcion@eurostarsoasisplaza.com 

Gestor Operacional - Mitre Juliana Gaspar 967 271 286 f.b@eurostarsoasisplaza.com 

Gestor Operacional - Chefe 

de cozinha 
João Craveiro 937 918 215 chef@eurostarsoasisplaza.com 

Gestor Operacional - 

Manutenção 
Luís Pimpão 960 159 437 mantenimiento@eurostarsoasisplaza.com 
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• Anexo IV - Procedimento de higienização das mãos 

 

  

     
 geral@ambiformed.pt 232 728 728 

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS – COVID-19 

ESTE CARTAZ FOI ELABORADO SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE 
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• Anexo V - As regras de correta colocação e remoção de máscara 

 

 Este cartaz foi elaborado segundo as orientações da Direção Geral de Saúde  
 

geral@ambiformed.pt 232 728 728 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS – COVID-19 
 

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DA MÁSCARA 
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• Anexo VI - As regras de conduta social 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS – COVID-19 
 

CONDUTA SOCIAL NA EMPRESA – REGRAS DE OURO 
 

 

 

QUANDO ESPIRRAR OU TOSSIR TAPE O NARIZ E 

A BOCA COM O BRAÇO OU UM LENÇO DE 

PAPEL QUE DEVERÁ SER COLOCADO 

IMEDIATAMENTE NO LIXO 

 

 

 

LAVE FREQUENTEMENTE AS MÃOS COM ÁGUA 

E SABÃO OU USE SOLUÇÃO À BASE DE ÁLCOOL 

 

 

 

EVITE CONTACTO PRÓXIMO COM AS PESSOAS, 

GUARDE UMA DISTÂNCIA DE PELO MENOS UM 

METRO EM TODAS AS SITUAÇÕES  

  

NÃO PARTILHE QUALQUER DOS SEUS 

OBJECTOS E DESINFETE-OS COM FREQUÊNCIA, 

ASSIM COMO AS SUPERFÍCIES DE CONTATO  
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• Anexo VII - As recomendações de etiqueta respiratória 

 

 

     
 geral@ambiformed.pt 232 728 728 

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS – COVID-19 

 

Este cartaz foi elaborado segunda as indicações da Direção Geral da Saude 
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• Anexo VIII Folheto Informativo COVID-19 
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• Anexo IX– Checklist- Características e material das salas de “isolamento” 

 

Características e Material Sim Não Observações 

Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica    

Revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou 

cortinados) 

   

Telefone    

Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM) 

   

Kit com água e alguns alimentos não perecíveis    

Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico)    

Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à 

entrada desta área) 

   

Toalhetes de papel    

Máscara (s) proteção    

Luvas descartáveis    

Termómetro    

Instalação sanitária com doseador de sabão e toalhetes de papel, para 

a utilização exclusiva do Trabalhador/pessoal externo com Sintomas/Caso 

Suspeito 

   

Acesso à zona de isolamento é feita em trajeto mais curto, com a menor 

aglomeração de trabalhadores possível e preferencialmente feita pelo 

exterior 
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• Anexo X– Placa informativa nas zonas públicas do hotel  

Eurostars Oasis Plaza | Plano de Prevenção Convid-19 

A prevenção e combate ao vírus depende de todos nós!  

1. Evite o contacto, mantenha uma distância de segurança (1 metro);  

2. Lave e Desinfete as mãos com maior frequência. Utilize os vários 

dispensadores que dispomos em várias áreas da unidade;  

3. Informamos que a desinfeção das áreas de maior contacto (maçanetas, 

balcões, cadeiras, mesas, etc.) está a ser feita diariamente e de forma regular.  

4. Os nossos quartos são neste momento higienizados com produtos 

próprios para assegurar a nossa proteção.  

O hotel Eurostars Oasis Plaza agradece! 

 

Eurostars Oasis Plaza | Plano de Prevenção Convid-19 

Preventing and fighting the virus depends on all of us.  

1. Avoid contact, keep a safe distance (1 meter);  

2. Wash and disinfect your hands more often. Use the various dispensers 

that we have available in various areas of the hotel.  

3. We inform that the disinfection of the areas of higher contact (door 

handles, counters, chairs, tables, etc.) is being carried out daily and on a 

regular basis.  

4. Our bedrooms are now being sanitized with proper products that assure 

our protection  

Hotel Eurostars Oasis Plaza thanks you! 
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HOTEL EUROSTARS OASIS PLAZA  

 COMUNICAÇÃO A CLIENTES/EXTERIOR 

Informamos a todos os nossos clientes que o Hotel Eurostars Oasis Plaza 

tomará as seguintes medidas para prevenir o Covid-19 de forma a zelar pela 

segurança e conforto de todos: 

Plano Individual de proteção: 

✓ Não haver contato no cumprimento 

✓ Fricção com solução hidra alcoólica após cada contacto manual 

✓ Distância de 1 metro para todas as pessoas e de 4 metros para os doentes 

ou suspeitos. 

✓ Evitar aglomerados. 

✓ Quem tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória deve ser considerado 

um caso suspeito 

✓ Uso de máscara obrigatório em caso de suspeita 

✓ Se houver um contacto necessário com alguém doente uso obrigatório de 

máscara FP2 

O que fazemos para o proteger: 

✓ Dispensadores com solução antisséptica disponíveis em locais estratégicos 

da unidade; 

✓ Os Wc estão preparados com toalhetes de papel descartáveis em 

dispensadores; 

✓ Reforço da Limpeza e Desinfeção de Superfícies de contacto de áreas 

públicas. 

✓ Unidades de Alojamento desinfetadas na totalidade com produtos 

antissépticos recomendados; 

✓ O arejamento da unidade é garantido por um plano diário por áreas 

garantindo a renovação do ar de pelo menos três vezes ao dia. 

✓ Definido local para isolamento em casos suspeitos ou casos confirmados. 

Quarto com WC e zona de estar, ventilado, de acesso direto ao exterior e 

devidamente equipado 
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