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INTRODUÇÃO 

 

A organização dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, é da responsabilidade do 

empregador, conforme estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho (RJPSST – Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual). 

Face aos alertas das autoridades de saúde1 e governamentais2 para o eventual risco de pandemia 

devido ao novo coronavírus, elaborou-se o presente Plano de Contingência da TUMG – 

Transportes Urbanos da Marinha Grande para a infeção pelo novo coronavírus SARS-COV-2 

(COVID-19), o qual será ajustado e melhorado de acordo com a evolução conjuntural da situação. 

 

1.  ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO GENÉRICO 

1.1.  ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

O Plano de Contingência da TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, tem como 

principal objetivo antecipar a gestão do impacto de uma eventual pandemia, prevenir a 

propagação do novo coronavírus no local de trabalho, minimizar os seus efeitos ao nível das 

pessoas e do funcionamento dos serviços e, bem assim, explicitar os procedimentos e medidas 

perante a sinalização de casos suspeitos e/ou confirmados.  

Este Plano de Contingência foi preparado tendo em consideração as orientações da Direção-

Geral da Saúde, que importa conhecer e respeitar e define o nível de resposta e de ação da TUMG 

para enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto na 

organização e na comunidade. 

O Plano de Contingência procura responder a três questões essenciais:  

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es)/colaborador(es) pode causar no 

organismo/serviço?  

2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção de 

trabalhador(es)/colababorador(es)?  

 
1 Orientação nº 6/2020, de 26 de fevereiro, da Direção-Geral da Saúde.  
2 Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março, das ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e Saúde  
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3. O que fazer numa situação em que existe um trabalhador/colaborador suspeito de 

infeção?  

O Plano de Contingência tem ainda, os seguintes objetivos: 

• Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho; 

• Assegurar o funcionamento dos serviços da TUMG; 

• Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de pandemia; 

• Gerir a informação, interna e externa. 

 

Para o efeito, estruturou-se o presente documento em duas partes distintas: a primeira, de 

enquadramento geral, procede à descrição do coronavírus, modo de transmissão, medidas que 

devem ser adotadas e elenca os sintomas de um eventual caso suspeito; a segunda, de âmbito 

mais específico, enuncia as medidas básicas a adotar neste período de risco, indica as medidas a 

concretizar pelos serviços para responder às três questões supra referidas.  

O Plano de Contingência é aprovado pelo Conselho de Administração, tendo sido remetido, para 

conhecimento e eventual pronúncia, aos serviços de Saúde Pública – Administração de Saúde 

Regional do Centro (ACES Pinhal Litoral), ao cuidado da Exma. Sra. Delegada de Saúde, Dra. 

Clarisse Bento. 
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1.2.  INFEÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, na China, na Cidade de Wuhan.  

Os coronavírus “são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente 

estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia”3.  

Conforme descrito no sítio da internet (CovidSNS24), o COVID-19 “(…) é o nome oficial, atribuído 

pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-

2), que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela 

primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, 

tendo sido confirmados casos em outros países”.  

Apesar do epicentro da epidemia ter ocorrido em Wuhan, Província de Hubei (China), onde está 

relatada a maior parte dos casos, 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. Atualmente, à 

data da elaboração deste plano, o segundo país com o maior número de casos é a Coreia do Sul, 

seguido da Itália. Portugal tem 9 casos confirmados.  

O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa 

permanecer assintomática 14 dias após contactar com um caso confirmado de doença por 

coronavírus (COVID-19) é pouco provável que tenha sido contagiada.  

Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:  

Dificuldade respiratória;  

Tosse;  

Febre;  

Cansaço.  

De um modo 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.  

 

 

 
3 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-0  

  

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-0
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-0
https://covid19info.live/
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1.3.  TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 

Pelo que tem sido divulgado pelas entidades oficiais4, a transmissão de COVID-19 acontece 

quando existe contacto próximo com uma pessoa infetada através de:  

• gotículas respiratórias – espalham-se quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala, 

podendo ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos das pessoas que se encontram 

próximas;  

• contacto direto com secreções infeciosas, através das mãos sobre uma superfície ou 

objeto infetado com o SARS-COV-2 e se em seguida existir contacto com a boca, nariz 

ou olhos pode provocar infeção;  

• aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

  

1.4.  MEDIDAS GENÉRICAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO POR COVID-19 

 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-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 

respiratórios:  

• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico 

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

usados preferencialmente sabão e água.  

• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário 

assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deve ser descartado num caixote de lixo e, 

em seguida, devem ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartáveis, 

poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar 

para o ar ou para as mãos.  

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em 

casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou 

estabelecimentos de saúde.  

• Utilizar um gel que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos 

com água e sabão.  

 
4 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-7  

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-7
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-7
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• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.  

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

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se deslocar 

diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.  

• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt/  

 

1.5.  DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

Esta definição é baseada na informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo de Doenças Transmissíveis e foi definida pela Direção-Geral da Saúde, como sendo a 

que deve ser adotada pelas instituições: 

• Critérios clínicos: infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalizado; 

• Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou caso 

tenha estado em instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 

 

1.6.  CRIAÇÃO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DO PLANO 

 

Compete à Administração da TUMG: 

• Divulgar o Plano de Contingência entre todos os trabalhadores e colaboradores que 

exercem funções na TUMG; 

• Coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência; 

• Decidir sobre a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica; 

• Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

• Informar as autoridades de saúde. 

 

 

 

 

http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/
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1.7.  ATIVAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano de Contingência é ativado por determinação expressa da Administração da TUMG, sendo 

ponderada e avaliada, a cada momento, a abrangência das medidas face aos dados disponíveis. 

 

O Plano de Contingência é ativado e desativado pela Administração da TUMG, com base nas 

orientações da Direção-Geral da Saúde, permitindo o restabelecimento das atividades normais 

da organização. Com a desativação, a Administração da TUMG, é responsável por definir as 

medidas de mitigação, que viabilizem a limitação do risco a longo prazo. 

 

2.  ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO ESPECÍFICO 

2.1.  IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS/PROCESSOS DE CARÁCTER PRIORITÁRIO  

 

A fase de prevenção e monitorização inicia-se com a aprovação do presente Plano e inclui as 

medidas a seguir enunciadas: 

• Acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde; 

• Divulgação de informação relativa ao COVID-19; 

• Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta respiratória; 

procedimentos de conduta social); 

• Identificação dos serviços essenciais ao funcionamento da TUMG e definição da 

necessidade de equipamentos a distribuir aos trabalhadores com vista à adoção do 

teletrabalho; 

• Identificação dos trabalhadores e colaboradores que, pelas suas funções poderão ter um 

maior risco de infeção pelo COVID-19, designadamente os que realizam atividades de 

atendimento ao público; 

• Disponibilização de soluções antisséticas de base alcoólica, pelas instalações sociais e 

gabinetes de trabalho; 

• Aquisição de máscaras, termómetros auriculares e de outros instrumentos necessários à 

prevenção e combate à contaminação; 

• Reforço da higienização dos sanitários e de superfícies mais manuseadas (maçanetas de 

portas, corrimãos, teclados de computadores, …); 

• Preparação de um espaço, para servir de área de isolamento; 
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• Todos os que tenham regressado de áreas com transmissão comunitária ativa ou que 

tenham efetuado escala nessas áreas, nos últimos 10 dias, independentemente de 

apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, estão obrigados a contactar a 

linha SNS24, através do 808 24 24 24, e informar sobre a sua história de viagem e de 

seguirem as orientações que vierem a ser indicadas; 

• Todos aqueles a quem for recomendado algum período de quarentena, têm a obrigação 

de informar a sua situação aos serviços administrativos da TUMG (914986750 ou 

244570260). 

 

2.2.  MOBILIZAÇÃO DA RESPOSTA 

 

A mobilização da resposta deve ser ativada quando existam suspeitas de que algum trabalhador 

ou colaborador, possa estar infetado por COVID-19. Da mesma forma, deve ser ativada quando 

for confirmado caso suspeito de trabalhador que exerça funções com caráter de regularidade na 

TUMG, ainda que pertença a entidade externa. Deve ainda ser ativada, caso existam orientações 

da Direção-Geral da Saúde nesse sentido, independentemente da existência de caso suspeito. 

A mobilização da resposta pode abranger, entre outras, as seguintes medidas: 

• Acionamento da área de isolamento; 

• Definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente desativados, 

designadamente os que implicam atendimento ao público, e os respetivos trabalhadores 

que fiquem dispensados de comparecer ao trabalho; 

• Determinação de casos em que se justifique o trabalho à distância, com recurso ao 

teletrabalho, mediante disponibilização de meios tecnológicos de informação e 

comunicação; 

• Fornecimento do equipamento (informático e outro) adequado à garantia dos serviços 

essenciais; 

• Suspensão das deslocações em serviço e iniciativas públicas; 

• Suspensão de aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença de candidatos, 

no âmbito de procedimentos concursais; 

• Restrição de reuniões presenciais, devendo ser privilegiada a reunião à distância, através 

de meios digitais adequados; 
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• Comunicação aos trabalhadores sobre justificação de faltas no caso de ausência 

relacionada com o COVID-19; 

• Suspensão da entrada nas instalações sociais. 

As medidas em causa aplicam-se a todos os trabalhadores da TUMG, bem como a todos aqueles 

que nos prestam serviço, mediante entidade externa. 

A Administração da TUMG pode, por iniciativa própria ou mediante orientações da DGS, 

determinar a definição de medidas adicionais. 

 

2.3.  ÁREA DE ISOLAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

A colocação de um trabalhador ou colaborador suspeito de infeção por COVID-19 numa área de 

isolamento visa impedir que outros trabalhadores e/ou colaboradores possam ser expostos e 

infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença 

transmissível na TUMG.  

A área de isolamento (sala/gabinete) deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação 

mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não deve possuir tapetes, 

alcatifa ou cortinados). Esta área deve estar equipada com:  

• telefone;  

• cadeira (para descanso e conforto do trabalhador/colaborador suspeito de infeção por 

COVID-19, 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 – SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área);  

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  

• termómetro.  

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso 

suspeito.  
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A decisão de utilização de máscaras em permanência, designadamente, para pessoas com 

infeções respiratórias, poderá ser recomendada pela Administração da TUMG, tendo em conta a 

evolução da crise e as recomendações das autoridades de saúde. 

 

3.  PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

3.1.  PROCEDIMENTO NUM CASO SUSPEITO 

 

Qualquer trabalhador ou colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um trabalhador ou colaborador na organização com critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar, de imediato, os serviços 

administrativos (preferencialmente por via telefónica) e dirigir-se para a área de isolamento 

definida para aquele efeito. 

Na deslocação do trabalhador com sintomas à área de isolamento, devem ser evitados os locais 

de maior aglomeração de pessoas/trabalhadores nas instalações. 

Os serviços administrativos devem contactar, de imediato, a Administração, informando da 

necessidade ou não de acompanhamento. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de 

locomoção do trabalhador) a Administração ou alguém por ela designado assegura que seja 

prestada, a assistência adequada ao trabalhador até à área de isolamento. Sempre que possível 

deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador 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, após contacto com o trabalhador doente. Este equipamento é 

fornecido pelos serviços administrativos. 

O trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de isolamento, contacta o SNS 24 

(808 24 24 24). 

Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 

deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem 

ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do 

nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a 
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esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel. Sempre que a máscara 

estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

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

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

24 informa o Trabalhador: 

− 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 (DGS), 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 trabalhador. O trabalhador 

informa o empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do 

trabalho responsável. 

• Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

Na situação de Caso suspeito validado: 

• O trabalhador ou colaborador doente deverá permanecer na área de isolamento (com 

máscara cirúrgica, 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 no INSA; 

• O acesso dos outros trabalhadores ou colaboradores à área de isolamento fica interditado 

(exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

• A Administração colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); 

• A Administração informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

trabalhador; 

• A Administração informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito 

validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de 

comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 
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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). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso 

suspeito validado nas instalações da organização. 

 

3.2.  PROCEDIMENTO 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 TUMG dos resultados dos testes laboratoriais e: 

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais da organização, 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) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de Caso confirmado: 

− A TUMG deve: 

• 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 organização, e sobre o estado de saúde 

dos contactos próximos do doente. 
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3.3.  PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador ou colaborador 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: 

• Trabalhador ou colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, 

zona até 2 metros) do Caso Confirmado; 

• Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado; 

• Trabalhador ou colaborador 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: 

• 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). 

• 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). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

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

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

articulação com o médico do trabalho, deve: 

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 
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O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

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

a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a 

última exposição; 

− Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, 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 exposição. 

− Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Acompanhamento da situação pelo 

médico do trabalho. 

 

De referir que: 

− A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a 

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

de tosse ou dificuldade em respirar; 

− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver em instalações da TUMG, 

devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”; 

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

encerrada para COVID-19. 

3.4.  PROCEDIMENTO PARA OS MOTORISTAS 

Nos autocarros podemos ter dois cenários possíveis de casos suspeitos sendo eles:  
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1. Motorista caso suspeito  

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição 

de caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por telefone) e 

permanece dentro do autocarro que passará a ser designado por área de isolamento. 

O autocarro tem que ficar parado/estacionado em local seguro que não ponha em 

causa a segurança dos passageiros.   

Os passageiros também deverão abandonar o autocarro e contatar a linha SNS24 (808 

24 24 24).   

2. Passageiro caso suspeito  

Qualquer passageiro com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um passageiro com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, informa a chefia direta (por telefone) e faz a evacuação do autocarro. O 

autocarro tem que ficar parado/estacionado em local seguro que não ponha em causa 

a segurança dos outros passageiros. O passageiro suspeito deverá permanecer dentro 

do autocarro, sozinho e o motorista liga para a linha SNS24 através do contato 808 24 

24 24. O motorista terá que se equipar com mascara e luvas e dar assistência ao caso 

suspeito.  

Deverá ceder uma outra máscara ao passageiro suspeito.  

Todos os outros passageiros deverão abandonar o autocarro.   

 

No caso do cenário 1, o motorista deve usar uma máscara que se encontra no seu kit 

pessoal.  A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara 

se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir 

a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, 

poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com 

um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve 

substituí-la por outra.  

O profissional de saúde do SNS24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador:   
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− 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 SNS24 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 

trabalhador. O trabalhador informa o empregador da não validação, e este 

último deverá informar o médico do trabalho responsável.   

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

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

Na situação de Caso suspeito validado:  

4. - O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara 

cirúrgica, 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;   

5. - O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto 

a chefia direta para prestar assistência);  

6. - Colaborar com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso suspeito validado);   

7. - Informar o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

trabalhador;  

8. - Informar os restantes trabalhadores da existência de Caso 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). Devem-se evitar deslocações 

adicionais do Caso suspeito validado nas instalações da empresa.  

 

Procedimento de vigilância de contactos próximos perante um caso de suspeito validado  
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 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:  

      − Pessoa que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 

em espaço fechado;   

      − 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:   

      − 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). − 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).   

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 

Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o empregador e o médico do 

trabalho, deve:   

• - Identificar, 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 COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

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

data da última exposição a caso confirmado.   
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4.  RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO PLANO 

 

Para além das responsabilidades já referidas, compete: 

- À Administração, informar sobre as tarefas e ações essenciais e aquelas que podem ser 

asseguradas por trabalho à distância, bem como acompanhar a reposição da 

normalidade; 

- Aos trabalhadores e colaboradores que exercem funções na TUMG, informar os serviços 

administrativos sobre as deslocações não oficiais ao estrangeiro que venham ou tenham 

efetivado, bem como eventuais contactos com pessoas portadoras de COVID-19 

(914986750, e-mail: paula.garcia@tumg.pt), que deve transmitir estas informações à 

Administração. 

 

 

5.  DIVULGAÇÃO 

 

O Plano de Contingência será divulgado junto de todos os trabalhadores e colaboradores da 

TUMG, e ficará disponível no sítio da internet: www.tumg.pt.  

Quaisquer outras situações, não previstas neste plano, deverão ser analisadas de forma 

casuística.  

  

Marinha Grande, 13 de março de 2020.  
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6.  ANEXOS 
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