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_____________________________________________________________________________ 

1. Enquadramento  

O enquadramento legal existente, define que o empregador, público ou privado, tem como 

obrigação assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e saúde, de forma 

continuada e permanente, tendo por base os princípios gerais de prevenção. Para fazer face ao 

surto epidémico da doença por coronavírus, COVID-19, e seguindo a Orientação nº 6/2020, de 

26 de fevereiro, da DGS o ITG elaborou um Plano de Contingência que estará em vigor até à 

entrada plena das ações presentes neste plano.  

Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020 que estabelece uma 

estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 

doença COVID 19, o ITG elaborou em maio de 2020 Plano de Desconfinamento Faseado. 
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Com o avançar da situação epidemiológica e tendo por necessidade a atualização de 

procedimentos no que se refere à comunicação de casos suspeitos próximos ou do próprio 

trabalhador, publica-se agora nova revisão ao Plano de Contingência que engloba as ações em 

vigor respeitantes ao Plano de Desconfinamento.  

2. Objetivo 

Estabelecer as linhas orientadores em termos de equipamentos de proteção, comportamento, 

lotação de espaços, regras de higiene, etc. a todos os seus colaboradores e às entidades oficiais. 

Assim, como estabelecer os procedimentos a adotar no caso de tomada de conhecimento de 

suspeitas ou casos de infeção dos próprios colaboradores ou de pessoas próximas ou familiares. 

 

3. Responsabilidades – Coordenação do Plano e Ações 

A coordenação do plano é da responsabilidade da Direção de RH (que poderá ser contactada 

em qualquer momento por telefone ou e-mail) em estreita articulação com a Administração e 

os Diretores da área de negócio afetada. 

Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser comunicada à Coordenação ou Direção que fará 

a articulação que se mostrar necessária com as Autoridades de Saúde, quando necessário. 

Qualquer dúvida quanto ao plano deverá ser esclarecida junto da DRH.    

A coordenação é responsável pelo cumprimento do plano junto dos colaboradores, delegando 

a sua responsabilidade sempre que tal não seja possível (por questões logísticas, ou outras). 

O plano será divulgado a todos os colaboradores e será disponibilizado para consulta no site do 

ITG. 

4. Rastreamento de contactos Colaboradores- Prevenção 

Para informação, no que respeita à prevenção, tendo por base a evidência científica atual, este 

vírus transmite-se principalmente através de: 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 
com SARS- CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em 

espaços fechados. 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de 

SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 
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Na Norma n.º 015/2020, emitida pela DGS a 24 de julho de 2020, lê-se que um efetivo rastreio 

de contactos (identificação, avaliação do risco e implementação de medidas) é um elemento 

chave para a deteção precoce de casos e limitação da propagação da COVID-19. 

Define CONTACTO e o RISCO de contrair a doença. 

Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso de COVID-19, ou a material biológico 

infetado com SARS-CoV-2, dentro do período de transmissibilidade. 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição. Os contactos 

de caso de COVID-19 são classificados, de acordo com o seu nível de exposição, em exposição 

de alto risco e de baixo risco, nos termos do Anexo 1 da Norma n.º 015/2020. 

4.1 Classificação de contactos de COVID 

A classificação do risco de exposição dos contactos é da responsabilidade da Autoridade de 

Saúde, de acordo com os critérios definidos no anexo 1 da Norma n.º 015/2020 . A Autoridade 

de Saúde, na avaliação individual de risco (caso a caso), pode considerar como contacto outras 

situações, assim como alterar a classificação do risco de exposição do contacto, nomeadamente 

quando exista utilização de equipamentos de proteção individual ou máscara. 

Exposição de Alto Risco Pessoa com: 

▪ Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 
metros e durante 15 minutos ou mais; 

▪ Contacto físico direto com um caso de COVID-19; 

▪ Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de COVID-19; 

▪ Contacto em ambiente fechado com um caso de COVID-19 (ex. coabitação, sala de 
aula, sala de reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou mais; 

▪ Viagem com caso de COVID-19 

o Numa aeronave em que:  

Esteja sentada até 2 lugares para qualquer direção em relação ao caso (2 
lugares a toda a volta do caso);  

Seja companheiro de viagem;  

Efetue prestação direta de cuidados ao caso;  

Se caso com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da 
aeronave, todas as pessoas podem ser consideradas como contacto;  

o Num navio em que:  

Seja companheiro de viagem;  

Partilhe a mesma cabine;  

Efetue prestação direta de cuidados;  

Aplicam-se também as condições descritas nos pontos acima não referentes às 
viagens;  
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o Em qualquer outro meio de transporte que:  

Não tenha boa ventilação;  

Não efetue paragens frequentes com abertura de portas;  

Não tenha redução da lotação máxima; 

▪ Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, desprotegida, de 
cuidados a casos de COVID-19 (sem uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
adequado à atividade assistencial respetiva; 

▪ Contacto desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com produtos 
biológicos infetados com SARS-CoV-2. 

Exposição de Baixo Risco Pessoa com: 

▪ Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 
metros e durante menos de 15 minutos; 

▪ Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante menos de 15 minutos 
ou contacto protegido durante 15 minutos ou mais; 

▪ Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio de transporte, com exceção dos 
referidos na exposição de alto risco (aeronave; navio e meios de transporte que não 
tenha boa ventilação; não efetue paragens frequentes com abertura das portas e não 
tenha redução da lotação máxima. 

▪ Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19; 

▪ Exposição associada a cuidados de saúde, sem prestação direta de cuidados a casos de 
COVID-19 sem utilização de EPI; 

▪ Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, protegida, de 
cuidados a casos de COVID-19 (isto é, com uso de EPI adequado à atividade assistencial 
respetiva); 

▪ A duração do contacto com um caso de COVID-19 aumenta o risco de transmissão, 
pelo que é definido um limite de 15 minutos, de acordo com as recomendações 
internacionais, por questões de organização e exequibilidade; 

▪ Saiba-se ainda que a estratificação dos contactos pelo risco de exposição determina o 
tipo de vigilância e de medidas a implementar. 

4.2 Procedimentos a ter em conta após contacto ou aparecimento de sintomas 

Todos os colaboradores que tenham informação de ter contactado com alguém devidamente 

diagnosticado (teste COVID-19 positivo), que possuam alguns dos sintomas amplamente 

divulgados pela DGS (febre, tosse, etc.), ou que estejam a aguardar confirmação de resultados 

de teste (p. ex., no caso de filhos, cônjuges, familiares de contacto direto), têm o dever de: 

1º Ficar em casa (não ir trabalhar); 

2º Ligar para o atendimento SNS 24 e expor a situação; 

3º Informar a DRH e as chefias da situação e da resposta do SNS24; 
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Nota: Em caso algum deverá deslocar-se aos escritórios ou clientes. A informação, se 

necessária, para os restantes colegas será dada pelos Recursos Humanos. A informação, se 

necessária, aos clientes será dada pelo coordenador da área.   

Para complemento de informação, um contacto classificado como tendo exposição de alto 

risco fica sujeito a: 

a) Vigilância ativa durante 10 dias, desde a data da última exposição; 

b) Determinação de isolamento profilático, no domicílio ou outro local definido a nível local, 

pela Autoridade de Saúde, até ao final do período de vigilância ativa, de acordo com o modelo 

dos Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020. 

 O contacto de alto risco deve ser informado das seguintes medidas a adotar durante o 

período de vigilância ativa: 

a) Automonitorizar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, através da 
funcionalidade de auto-reporte, disponível no Registo de Saúde Eletrónico ou no portal 
COVID-19 e cujos dados migram para a plataforma Trace COVID-19, de acordo com a 
indicação da Autoridade de Saúde, se esta considerar que estão reunidas condições para 
um reporte fidedigno. 

b) Medir e registar a temperatura corporal, duas vezes por dia. 

c) Estar contactável. 

d) Implementar rigorosamente as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória; 

e) Estar em isolamento/confinamento obrigatório, nos termos definidos na legislação em 
vigor, no domicílio ou outro local designado para o efeito, e em cumprimento das regras 
e medidas definidas na Orientação 010/2020 da DGS. 

f) Contactar, preferencialmente, a Autoridade de Saúde responsável pela vigilância ativa 
(através do número telefónico fornecido por esta ao utente, no primeiro contacto), ou 
o SNS24, se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19. 

Um contacto classificado como tendo exposição de baixo risco, nos termos do Anexo 1, fica 

sujeito a vigilância passiva durante 10 dias, desde a data da última exposição. 

O contacto de baixo risco deve ser informado das seguintes medidas a adotar durante o período 

de vigilância passiva: 

a) Automonitorizar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19; 

b) Medir e registar a temperatura corporal, duas vezes por dia; 

c) Implementar rigorosamente as medidas de distanciamento, higiene das mãos e etiqueta 
respiratória e a utilização de máscara de acordo com a Orientação 019/2020 e 
Informação 009/2020 da DGS; 

d) Não frequentar locais com aglomerações de pessoas, mantendo a atividade laboral e 
assegurando o cumprimento da alínea anterior; 
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e) Autoisolar-se e contactar a Autoridade de Saúde responsável pela vigilância passiva 
(através do número telefónico fornecido por esta ao utente, no primeiro contacto), ou 
o SNS24, se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19. 

Em todos os casos é a Autoridade de Saúde que decidirá as medidas a adotar. 

É da responsabilidade do Colaborador o contacto com as Autoridades de Saúde e o cumprimento 

das instruções recebidas. 

O Colaborador tem o dever de informar os Recursos Humanos do ITG das informações prestadas 

pelas Autoridades de Saúde. 

É da responsabilidade da coordenação deste Plano a comunicação interna e externa de situações 

identificadas.  

5. Atendimento ao público 

As instalações de Sintra e Coimbra estão abertas ao público para a entrega de projetos de forma 

física e para frequência das formações presencias calendarizadas. Todas as instalações estão 

abertas para atendimento a clientes, receção de produtos/equipamentos entregues por 

fornecedores, assim como correio. Todas as situações de entrega terão de cumprir com as regras 

abaixo definidas. 

Deve ser incentivado atendimento por marcação prévia, de forma a evitar aglomerados. 

A lotação máxima dos espaços de atendimento situados no hall de entrada de cada local 

encontram-se referidos no ponto 8. 

Medidas implementadas: 

1) Reorganização do lay-out para permitir a receção de projetos em segurança; 

2) Colocação de acrílicos nas mesas, com abertura por baixo, para a receção física dos 
projetos, produtos e correio; 

3) Limitação de zona de espera com fitas refletoras; 

4) Obrigatoriedade de colocação de máscara para entrada nas instalações (serão 
fornecidas, caso o projetista não tenha); 

5) Obrigatoriedade de desinfeção de mãos após entrada; 

6) Utilização de terminais de multibanco para pagamento (evitar a receção de dinheiro); 

7) Máximo de lotação de pessoas externas no local de atendimento: 1 pessoa em 
atendimento + 1 pessoa no local de espera. As restantes serão convidadas a esperar no 
exterior 
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6. Regras de trabalho no escritório 

O teletrabalho será mantido de forma preferencial, enquanto não houver informação em 

contrário. 

Quando não seja possível manter o teletrabalho, dever-se-ão respeitar as seguintes regras: 

1) Presença física alternada em elementos da mesma equipa (alterar por períodos do dia, 
dias de semana ou semanas, com o acordo dos envolvidos) até informação em contrário; 

2) Garantia de distanciamento entre secretárias de, pelo menos, 2 metros; 

3) Colocação de separadores de acrílico nas secretárias dos colaboradores que precisem 
de interagir de forma frequente com outros colaboradores (receção de trabalho, 
receção de despesas, receção de dinheiro, etc.) 

4) Colocação de biombos separadores, sempre que não seja possível garantir o 
distanciamento de 2 m 

7. Ações anteriores à chegada ao escritório  

1) Antes de sair de casa:  

a. Medir a temperatura, e se for superior a 37,5º, aguardar 15 minutos e volta a 

medir, caso a temperatura se mantenha deve permanecer em casa e vigiar a 

mesma ao longo do dia; 

b. Considerar outros sinais e/ou sintomas, como tosse, dificuldades respiratórias, 

perda do olfato e do paladar,  dores no corpo e de cabeça, sinais de que está a 

ficar doente, deve permanecer em casa e avisar a sua chefia e os RH; 

c. Não sair de casa sem máscara. 

d. NOTAS:  
i. Se esteve em contacto próximo (numa distância inferior a 2 metros) 

com uma pessoa confirmada como caso COVID-19 ou como um caso 

suspeito, também não se deve deslocar para o local de trabalho; 

ii. Caso apresente algum dos sintomas descritos, ligar para a linha SNS24 

(808 24 24 24) e proceder de acordo com as indicações que forem 

dadas; 

iii. Depois de ligar para linha SNS24, deve permanecer em casa e informar 

a sua chefia e os RH da situação 

 
2) Nos transportes:  

a. Manter sempre a distância física possível, em todo o percurso de casa para a 

estação/paragem e também nas entradas e saídas de edifícios/instalações;  

b. O uso de máscara nos transportes coletivos é obrigatório; 

c. Ao utilizar as escadas evite tocar em corrimãos e outras superfícies de acesso 

comum; 

d. Aguardar de pé na estação/paragem e evitar tocar em superfícies; e 

e. Se viajar de táxi ou similar, viajar no banco traseiro, no lugar atrás do lugar de 

“pendura”. 
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8. Lotação máxima de espaços 

A lotação máxima dos espaços pressupõe o valor limite de 5 pessoas/ 100 m2, no entanto, dada a volumetria de alguns espaços (pé alto) permitir-se-á  

mais pessoas (proporcionalmente). 

A lotação máxima pressupõe sempre a utilização de máscara social e o afastamento de 2m. 

Local Espaço Lotação Área (m2) Condições  

Sintra Hall de entrada 2  46 1 pessoa em atendimento+ 1 pessoa no local de espera 

Sintra Máquina do café 3 - 3 pessoas mantendo a distância de segurança de 2 metros. 
A máscara deverá estar colocada em caso de “convívio social” após beber o café  

Sintra  Open Space 
contabilidade 

3 60 2 pessoas do departamento + 1 pessoa externa ao departamento (com aproximação junto aos 
acrílicos) 

Sintra Sala DG 2 30 DG + 1 pessoa extra (garantindo a distância de segurança 2 m e com máscara colocada) 

Sintra  Sala RH 2 13 DRH + 1 pessoa extra (garantindo a distância de segurança 2 me com máscara colocada) 

Sintra Sala de reuniões 2  37 Garantindo a distância de segurança de 2 m e com máscara colocada 

Sintra  Sala da Formação 3 63 3 pessoas + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Sintra Sala Informática 2 12 Responsável SI + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Sintra  Sala Coordenação 1 - Apenas o Coordenador (a receção de pessoas terá que ser efetuada fora da sala, noutro local de 
maior volumetria) 

Sintra  Sala Call Center 2 28 2 pessoas + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara (os 
técnicos terão à sua disposição os tabuleiros individuais junto à entrada para deposição e 
levantamento de documentação) 

Sintra Sala ESP 2 26 1 pessoa + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Sintra Sala Projetos 2 26 2 pessoas da sala  

Sintra  Refeitório 2 21 Tempo máximo de permanência 30 min. 
2 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m (atenção à utilização simultânea dos 
equipamentos de aquecimento que deverá manter a distância de segurança). Se necessário, 
elaborar escalas/ horários de almoço desfasados, listas de inscrição, etc.  
Nota: Na utilização do refeitório a máscara só é obrigatório na sociabilização. No entanto, deve 
ser colocada na sua saída para circular no interior do edifício. 
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Local Espaço Lotação Área (m2) Condições  

Deverão levar e trazer diariamente todo o material que precisarem, incluindo talheres. 
Não é permitido lavar os recipientes, talheres ou outros. 

Sintra  Laboratório 3 34 2 pessoas + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Sintra Arquivo 2 81 4 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m utilizando máscara 

Sintra Sala de 
calibrações 

1 19 Apenas a pessoa que está a calibrar 

Sintra Sala de ensaios 1 19 Apenas a pessoa que está a realizar os ensaios 

Sintra Armazém – open 
space 

4 126 4 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m utilizando máscara 

Sintra Circulação em 
espaços comuns 

Sem 
limitação 

- Tendo em consideração o maior distanciamento possível entre pessoas utilizando máscara  

Sintra Auditório 10 71 10 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m utilizando máscara 

Sintra Formação Prática 15 255 15 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m utilizando máscara 

Coimbra Hall de entrada- 
open space 

5 - 3 pessoas nos seus postos de trabalho+1 pessoa em atendimento+ 1 pessoa no local de espera 
utilizando máscara 

Coimbra Sala DT 2 - DT + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Coimbra Sala ON 2 - 1 pessoa + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Coimbra Sala Projetos/GPL 3 - 2 pessoas da sala + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 

Coimbra Sala de reuniões 2 - 2 pessoas garantindo a distância de segurança de 2m utilizando máscara 

Coimbra  Arquivo 1 - 1 pessoa de cada vez 

Coimbra Área da formação 8 - 8 pessoas Tendo em consideração a garantia de distanciamento 2  m entre pessoas utilizando 
máscara 

Coimbra Circulação em 
espaços comuns 

Sem 
limitação 

- Tendo em consideração o maior distanciamento possível entre pessoas  

Porto Hall de entrada 2 - 1 pessoa com posto de trabalho fixo + 1 pessoa em atendimento 

Porto Sala de reuniões 0 - Não é permitida a permanência 
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Local Espaço Lotação Área (m2) Condições  

Açores Sala 2 - 1 pessoas + 1 pessoa externa à sala mantendo a distância de 2 m e utilizando máscara 
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9. Equipamentos de Proteção Individual 

Escritórios:  

1) Dispensadores de desinfetante individuais – cada secretária terá o seu dispensador de 
desinfetante 

Técnicos de inspeção: 

1) Viseiras – serão distribuídas viseiras que devem ser utilizadas em conjunto com as 
máscaras sociais 

2) Dispensadores de desinfetante individuais – cada viatura terá o seu dispensador de 
desinfetante 

3) Sacos de lixo – em cada viatura para colocação das máscaras e luvas descartáveis. 

Nota: Foi considerado que as luvas poderão ter um efeito indesejado no que se refere à 

propagação do vírus para efeito de contágio. Deve ser privilegiada a higiene com desinfetante 

antes da entrada e após saída das instalações alvo de inspeção  

10. Equipamentos de Proteção Comum 

Escritórios:  

1) Máscaras sociais ou cirúrgicas – os colaboradores tem acesso a máscaras sociais com 
possibilidade de mudança de filtro, assim como serão disponibilizadas máscaras 
cirúrgicas descartáveis 

2) Tapetes com solução desinfetante – existem tapetes com solução desinfetante na 
entrada das instalações 

3) Dispensadores de desinfetante em zonas comuns – existem dispensadores: 

a. em cada lavabo 

b. na zona de espera dos hall de entrada nem Sintra e Coimbra;  

c. junto às impressoras/fotocopiadoras; 

d. junto aos faxes; 

e. junto às máquinas de café; 

f. junto aos dispensadores de água; 

4) Barreiras de proteção (acrílico) – existem barreiras físicas de acrílico nas secretárias com 
atendimento ao público, assim como, nas secretárias dos colaboradores que recebem 
trabalho interno, dinheiro ou precisem de interagir de uma forma mais permanente. 

5) Barreiras de proteção (biombos) – foram colocados biombos para efetuar a separação 
física para garantir o afastamento de 2 m; 
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Técnicos de inspeção: 

1) Máscaras sociais ou cirúrgicas – os colaboradores têm acesso a máscaras sociais com 
possibilidade de mudança de filtro, assim como serão disponibilizadas máscaras cirúrgicas 
descartáveis 

2) Embalagens de álcool gel – são distribuídas embalagens de álcool gel para desinfeção das 
mãos 

 

11. Desinfeção dos espaços 

O ITG contratou serviços profissionais de desinfeção, contemplando uma desinfeção inicial com 

agentes químicos para eliminação dos agentes patogénicos (bactérias, vírus e fungos), havendo a 

emissão de um certificado de desinfeção inicial. 

Após a desinfeção inicial por empresa profissional e certificada, os serviços contratados para a 

limpeza diária terão ao seu dispor todos os detergentes e agentes de desinfeção que garantam a 

segurança da utilização das instalações. As instalações serão limpas a fundo diariamente, duas 

vezes por dia. 

12. Área de isolamento 

A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros trabalhadores 

possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível na empresa e na comunidade. A área de “isolamento” tem como finalidade evitar 

ou restringir o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores.  

As áreas de “isolamento” possuem revestimentos lisos e laváveis. Estão equipadas com cadeiras 

para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual 

transporte pelo INEM, água, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior); toalhetes de papel; 

máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro.  

São estabelecidas 3 áreas de isolamento: Sala “Aquário” na sede, Sala de reuniões em Coimbra e 

no Porto. 

13. Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Na higiene das mãos e da etiqueta respiratória devem ser cumpridas as indicações da DGS 

ilustradas em seguida: 
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Fonte DGS 

 

14. Sinalética e sensibilização dos colaboradores e clientes e 

divulgação 

Este documento será distribuído por todos os colaboradores e disponibilizado a clientes e 

entidades oficiais quando solicitado. 
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Serão colocados avisos de obrigatoriedade de uso de máscara na entrada das instalações físicas 

do ITG, assim como, informação acerca do distanciamento que deve ser mantido na circulação 

dos espaços comuns. 

Nos lavabos serão colocadas instruções de como higienizar as mãos de forma correta. 

Ao longo dos espaços serão colocados cartazes de divulgação: 
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