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2. INTRODUcAO 
presente document° dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de 

Contingencia da Maintphi para a Doenca por Coronavirus (COVID-19) estabelecido pela 
Maintphi, fornece informacao aos colaboradores da empresa sobre esta nova doenca, 
sobre as medidas de prevencao e controlo desta infecao, e sobre os procedimentos e 
medidas a adotar perante a identificacao de casos suspeitos e/ou confirmados. 0 Piano 
de Contingencia da Maintphi para a Doenca por Coronavirus (COVID-19) foi 
desenvolvido corn base nas orientacoes da Direcao-Geral da SaUde (DGS) e na melhor 
evidencia cientifica disponivel ate ao moment°. Os colaboradores da Maintphi sera° 
informados sobre a doenca por coronavirus (COV1D19) e sobre as formas de evitar a 
transmissao, atraves dos meios mais adequados: Boletim Informativo, por correio 
eletronico, afixacao de cartazes nos espacos comuns, etc. De igual modo, a informacao 
sobre as recomendacaes e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingencia da 
Maintphi para a Doenca por Coronavirus (COVID-19) sera amplamente divulgada, 
atraves dos meios mais adequados. A Maintphi este comprometida corn a protecao da 
saale e a seguranca dos seus colaboradores, tendo tambem urn papel importante a 
desempenhar na limitacao do impacto negativo deste surto na comunidade, face as 
valencias de conhecimento que detern em diversas areas. 

3. A DOENQA POR CORONAViRUS (COVID-19) 
Os coronavirus sao uma familia de virus conhecidos por causar doenca no ser 

humano e sac) bastante comuns em todo o mundo. A infecao origina sintomas 
inespecificos como tosse, febre ou dificuldade respiratoria, ou apresentar-se como 
doenca mais grave, como pneumonia. 0 novo coronavirus (SARS-CoV-2), agente 
causador da doenca por coronavirus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em 
dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia 
tenha ocorrido em Wuhan, Provincia de Hubei (China), onde estao relatados a major 
parte dos casos, o risco de infecao nao se limita a Wuhan, mas a qualquer regiao corn 
casos confirmados onde se verifique transmissao ativa e sustentada do virus. 0 period° 
de incubacao do novo coronavirus é de 2 a 14 dias. 1st° significa que se uma pessoa 
permanecer bem 14 dias apos contactar corn urn caso confirmado de doenca por 
coronavirus (COVID-19), é pouco provavel que tenha sido contagiada. Apos exposicao 
a urn caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

Dificuldade respiratoria; 
Tosse; 
Febre. 

De uma forma geral, estas infecoes podem causar sintomas mais graves em 
pessoas corn sistema imunitario mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas corn 
doer-19as cronicas como diabetes, cancro e doencas respiratorias. 

101.00 
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4. A TRANSMISSAO DO COVID-19 

Pelo que é conhecido de outros coronavirus, a transmissao de COVID-19 
acontece quando existe contacto proximo (perimetro ate 2 metros) com uma pessoa 
infetada. 0 risco de transmissao aumenta quanto maior for o period° de contacto com 
uma pessoa infetada. As goticulas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou 
espirra (secrecoes respiratorias que contern o virus) sao a via de transmissao mais 
importante. Existem duas formas atraves das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

s7  As secrecoes podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das 
pessoas em redor (perimetro ate 2 metros) ou podem ser inaladas para os 
pulmoes; 

,7  Uma pessoa tambem pode ficar infetada ao tocar em superficies ou objetos que 
possam ter sido contaminados com secrecoes respiratorias e depois tocar na 
sua propria boca, nariz ou olhos. 

Embora o epicentro da epidemia seja em Wuhan, Provincia de Hubei (China), 
onde estao relatados a maior parte dos casos, o risco de infecao estende-se a qualquer 
area internacional com casos confirmados onde se verifique transmissao ativa e 
sustentada do virus. 

5. 0 QUE t UM CASO SUSPEITO 
A classificacao de um caso como suspeito de doenca por coronavirus (COVID-

19) deve obedecer a criterios clinicos e epidemiologicos. A definicao seguinte é baseada 
na informacao atualmente disponivel no Centro Europeu de Prevencao e Control° de 
Doenca (ECDC). 

Criterios epidemiolOgicos 

Historia de viagem para areas 
corn transmissao comunitaria 
ativa nos 14 dias anteriores ao 

inicio de sintomas 
ou 

Contacto corn caso confirmado 
ou provavel de infecao por 

COVID-19, nos 14 dias antes do 
inicio dos sintomas 

ou 
Profissional de saCide ou pessoa 

que ten ha estado numa 
instituicao de saUcle onde sao 

tratados doentes corn COVID-19  

5/20 
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6. DEFINIcA0 DA AREA DE ISOLAMENTO 

estabelecida uma area de isolamento na Maintphi. A colocacao de urn 
colaborador ou visitante suspeito de infecao por COVID-19 numa area de isolamento 
visa impedir que outros colaboradores possam ser expostos e infetados. Esta medida 
tern como principal objetivo evitar a propagacao de uma doenca transmissIvel. 

Na Maintphi foi definida a seguinte area de isolamento: 
*COVID19 - Area de isolamento*. Esta area este equipada corn: 

• telefone; 
cadeira (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infecao por 
COVID-19, enquanto aguarda a validacao de caso e o eventual transporte pelo 
INEM); 

s7  kit corn agua e alguns alimentos nao perechteis; 
• contentor de resicluos (corn abertura nao manual e saco de plastico); 
• solucao antisseptica de base alcoolica; 
• toalhetes de papel; 
✓ mascara(s) cirurgica(s); 
• luvas descartaveis; 
• termometro. 

Nesta area, existe uma instalacao sanitaria devidamente equipada, para a 
utilizacao exclusiva do caso suspeito. Os colaboradores deverao ser informados da 
localizacao da area de isolamento na sua instituicao. 

7. DESIGNAcAO DO PONTO FOCAL 
A Maintphi designara urn Responsavel (Ponto Focal) pela gestao de qualquer 

caso suspeito de COVID-19. Os colaboradores estao informados de quern é o 
Responsavel. E a este Ponto Focal que devera ser reportada uma situacao de doenca 
enquadrada de urn colaborador ou visitante corn sintomas e ligacao epidemiologica 
compativeis corn a definicao de caso possivel de COVID-19. Sempre que for reportada 
uma situacao de urn colaborador ou visitante corn sintomas, o Ponto Focal devera 
assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingencia 
da Maintphi para a Doenca por Coronavirus (COVID-19). 0 Ponto Focal sera o elemento 
que acompanhara o caso suspeito ate a area de isolamento designada, prestara o apoio 
necessario e desencadeara os contactos estabelecidos no Plano de Contingencia da 
Maintphi. 
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8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

Na situacao de  caso suspeito validado: 

• 0 colaborador ou visitante doente devera permanecer na area de isolamento 
(corn mascara cirurgica, desde que a sua condicao clinica o permita), ate a 
chegada da equipa do Institut° Nacional de Emergencia Medica (INEM), ativada 
pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referenda, onde sera° 
colhidas as amostras biologicas para realizacao de exames laboratoriais no 
'NSA; 

• 0 acesso dos outros colaboradores ou visitantes a area de isolamento fica 
interditado (exceto ao ponto focal); 

• 0 caso suspeito validado devera permanecer na area de isolamento ate a 
chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao minimo 
indispensavel, o contacto deste caso corn outro(s) colaboradores ou visitantes. 
Devem ser evitadas deslocacoes adicionais do caso suspeito validado nas 
instalacoes. 

A DGS informa a Autoridade de Saude Regional dos resultados laboratoriais, 
que por sua vez informa a Autoridade de Saikle Local. A Autoridade de Saude Local 
informa a direcao da unidade organica dos resultados dos testes laboratoriais e: 

Se o caso nao for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo 
aplicados as procedimentos habituais da unidade organica, incluindo limpeza e 
desinfecao da area de isolamento. 
Se o  caso for confirmado,  a area de isolamento deve ficar interditada ate a 
validacao da descontaminacao (limpeza e desinfecao) pela Autoridade de SaCide 
Local. Esta interdicao s6 podera ser levantada pela Autoridade de Saude Local. 

9. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO 
Na situacao de  caso confirmado,  o Responsavel deve: 

1 Providenciar a limpeza e desinfecao (descontaminacao) da area de isolamento; 
• Reforcar a limpeza e desinfecao, principalmente nas superficies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, corn maior probabilidade 
de estarem contaminadas. Dar especial atencao a limpeza e desinfecao da sala 
de reunioes, secretarias, incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo caso 
confirmado; 

• Armazenar os residuos do caso confirmado ern saco de plastic°. 

10. PROCEDIMENTOS 	NA 	VIGILANCIA 	DE 
CONTACTOS PRoXIMOS 

Considera-se contacto proximo uma pessoa que nao apresenta sintomas no 
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto cam urn caso confirmado de COVID-
19. 0 tipo de exposicao do contacto prOximo, determinara o tipo de vigilancia. 0 contacto 
proximo corn caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

101.00 
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Alto Risco de Exposicao 

 

Baixo Risco de Exposicao 

1 Monitorizacao ativa pela Autoridade de 
Sailde Local durante 14 dias desde a 
Ultima exposicao. 

1 Auto monitorizacao diaria dos sintomas 
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar. 

Restringir o contacto social ao 
indispensavel. 

1 Evitar.  viaiar. 

1 Auto monitorizacao diaria dos 
sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar. 

Acompanhamento da situacao pelo 
medico do trabalho. 

MIHRTP1111 

1 Alto risco de exposicao,  definido como: 
• Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, seccao, zona ate 2 

metros) do caw 
Colaborador ou visitante que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que 
esteve com este em espaco fechado; 

• Colaborador ou visitante que partilhou com o caso confirmado louca (pratos, 
copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 
contaminados corn expetoracao, sangue, gollculas respiratorias). 

1 Baixo risco de exposicao (casual),  definido como: 
Colaborador ou visitante que teve contacto esporadico (momentaneo) corn o 
caso confirmado (ex. em movimento/circulacao durante o qual houve exposicao 
a 15 goticulas/secrecoes respiratarias atraves de conversa cara-a-cara superior 
a 15 minutos, tosse ou espirro); 

• Colaborador ou visitante que prestou(aram) assistencia ao caso confirmado, 
desde que tenha(m) seguido as medidas de prevencao (ex. utilizacao adequada 
da mascara e luvas; etiqueta respiratoria; higiene das maos). 

AIOm do referido anteriormente, perante urn caso confirmado por COVID-19, 
deverao ser ativados os procedimentos de vigilancia ativa dos contactos proximos, 
relativamente ao inicio de sintomatologia. Para efeitos de gestao dos contactos a 
Autoridade de Saude Local, em estreita articulacao corn o Responsavel, deve: 

1 	ldentificar, listar e class ificar os contactos proximos (incluindo os casuals); 
• Proceder ao necessario acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessario). 
• period° de incubacao estimado da COV1D-19 é de 2 a 14 dias. Como medida 

de precaucao, a vigilancia ativa dos contatos proximos decorre durante 14 dias 
desde a data da Ultima exposicao a caso confirmado. 

A vigilancia de contactos proximos deve ser a seguinte: 

101,00 
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Alto Risco de Exposicao 

 

Baixo Risco de Exposic5o 

Estar contactavel para monitorizacao 
ativa durante as 14 dias desde a data 
da ultima exposicao.   

importante sublinhar que: 

+ A auto monitorizacao diaria, feita pelo colaborador ou visitante, visa a avaliacao 
da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a 
hora de medic-6o) e a verificacao de tosse ou dificuldade em respirar; 

• Se se verificarem sintomas da COVID-1 9 e o colaborador ou visitante estiver no 
local de trabalho, devem-se iniciar as PROCEDIMENTOS NUM CASO 
SUSPEITO; 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da ultima exposicao, a 
situacao fica encerrada para COVID-19. 

11. 	MEDIDAS DE PREVENcA0 
A Maintphi adotara as seguintes medidas: 

Aplicar as procedimentos de triagem da empresa descrito no anexo 1 
Alertar o Trabalhador corn sintomas e ligacao epidemiologica (compativeis corn 
a definicao de caso suspeito de COV1D-19), procedendo de forma celere 
comunicacao interna entre o Trabalhador corn sintomas - ou o trabalhador que 
identifique urn trabalhador corn sintomas na empresa — e a chefia direta e o 
empregador (ou alguem par este designado). 
Formar e sensibilizar as trabalhadores para: 
• Procedimentos basicos para higienizacao das maos (ex. lavar as maos corn 

agua e sabao durante pelo menos 20 segundos; se estes nao estiverem 
disponiveis utilize urn desinfetante para as maos que ten ha pelo menos 70% 
de alcool, cobrindo todas as super-fides das maos e esfregando-as ate 
ficarem secas; sabao e agua devem ser usados preferencialmente se as 
maos estiverem visivelmente sujas). E disponibilizado a todos as 
trabalhadores solucao anticetica em dispositivo doseador individual. 

• Procedimentos de etiqueta respiratoria (ex. evitar tossir ou espirrar para as 
maos; tossir ou espirrar para o antebraco ou manga, corn o antebraco fletido 
ou usar lenco de papel; higienizar as maos apas o contacto corn secrecOes 
respiratorias); 

• Procedimentos de colocacao de mascara cirilrgica (incluindo a higienizacao 
das maos antes de colocar e apos remover a mascara); 

• Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequencia e/ou a forma de 
contacto entre as trabalhadores e entre estes e as clientes - evitar o aperto 
de mao, as reuni-Oes presenciais, as pastas de trabalho partilhados). 

101.00 
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12. 	MEDIDAS DE PREVENcAO ESPECiFICAS 
A Maintphi implementara de imediato as seguintes medidas: 

v Disponibilizacao de dispensadores de solucao alcoolica nos espacos comuns 
(instalacoes sanitarias espacos de refeicao), condicionada a sua existencia no 
mercado. 

,7 Divulgacao de informacao aos colaboradores e eventuais visitantes (quando 
necessario). 
Definicao de uma area de isolamento. 

20 de Abril de 2020 
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ANEXO II - MEDIDAS DE PREVENcA0 DA 
TRANSMISSAO DO COVID-19 

A melhor maneira de prevenir a infecao é evitar a exposicao ao virus. Existem 
principios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissao de virus 
respiratorios: 

v Lavar as maos corn frequencia — corn sabao e agua, ou esfregar as maos corn 
gel alcoolico se nao for possivel lavar as maos. Se as maos estiverem 
visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabao e agua. 

1  Cobrir a boca e o nariz corn um lenco de papel descartavel sempre que for 
necessario assoar, tossir ou espirrar. 0 lenco de papel devera ser descartado 
num caixote de lixo e, ern seguida, deverao ser lavadas as maos. Na ausencia 
de lencos de papel descartavel, poder-se-6 tossir ou espirrar para a prega do 
cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as maos. 

101.00 
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1 As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratoria devem 
contactar telefonicamente a pessoa responsavel para avaliar a situacao e 
aconselhar quais as medidas a tomar. 

1 Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as maos: 
• Antes de sair de casa 
• Ao chegar ao local de trabalho 
• Apos usar a casa de ban ho 
• Apos as pausas 

• Antes das refeicoes, incluindo lanches 
• Antes de sair do local de trabalho 

1 Utilizar urn gel alcoolico que contenha pelo menos 60% de alcool se nao for 

possivel lavar as maos corn agua e sabao. 

1 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as maos. 

• Evitar contacto proximo corn pessoas corn tosse, febre ou dificuldade 
respiratoria. 

1 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superficies de utilizacao comum. 

• Em caso de sintomas ou dOvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. 

1 	Nao se deslocar diretamente para nenh urn estabelecimento de sailde. 

• Consultar regularmente informacao afixada e em http://vvww.dqs.pt  

15/20 
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0 uso de mascaras de protecao na populacao em geral  nao esta recomendado, 

uma vez que nao ha qualquer evidencia de beneficio do seu uso fora de 
estabelecimentos de saude. 

ANEXO III - FLUXOGRAMA DE SITUAQA0 DE 
TRABALHADOR COM SINTOMAS DE COVID-19 NUMA 
EMPRESA 

101.00 
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Trabalhador assintomatico 

Tipo de exposicao 

Baixo risco de exposicao 	 Alto risco de exposicao 

- Monitorizacao ativa pela Autoridade de 
Saude local durante 14 dias desde a 

üttima exposicao-. - Automonitorizacao diana dos 
sintomas da COVID-19 
incluindo febre. tosse ou 
dificuldade em respirar 

- Auto monitorizacao diaria dos sintomas 
da COVID-19 incluindo febre. tosse ou 

dificuldade em respirar 
- Acompanhamento da 

situaga° pelo medico do 
trabalho 

- Restringir o contact° social ao 
indispensavel 

- Evitar viajar 

- Estar contactavel para monitorizacao 
ativa durante os 14 dias desde a 

ultima exposicao 

Tern stntoma de COV1D-19? 

         

 

Sir, 

   

Jao 

 

         

         

         

Procedtmentos de 
"Caso suspetto" 

 

Sttuac5o encerrada 
para COVID-19 

         

101.00 
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ANEXO IV — FOLHETO INFORMATIVO: 
RECOMENDAOES GERAIS 

CORONAViRUS (COVID-19) 

RECOMENDAcOES I RECOMMENDATIONS 

I 

Quando espirrar ou tossir 

tape o nariz e a boca corn 

o braco ou corn lenco 

de papel quo devera ser 

colocado imediatamente 

no lixo 

When coughing or sneezing 

cover your mouth and nose 

with your forearm or with 

tissue paper that should 

be placed immediately In 

the trash  

Lave frequentemente as 

maos corn agua e sabaci 

ou use solucao a base 

de alcool 

Wash your hands frequently 

with soap and water or an 

alcohol -based solution 

Sc regressou de uma area 

afetada, evite contact° 

proximo corn outras pessoas 

If you returned from an 

affected area, avoid contact 

close with people 

EM CASO DE DOVIDA LIGUE 

IF IN DOUBT, CALL 

SNS 24 V; 

808 24 24 24 

101.00 
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Anexo V — FOLHETO INFORMATIVO: TECNICA DE 
HIGIENE DAS MAOS COM AGUA E SABAO 

Lavagem das moos 

Duracao total do procedimento: 40-60 seg. 

Molhe as maos 
	

Aplique sabao suficiente para cobrir 
	

Esfregue as palmas das 
corn agua 
	

todas as superficies das maos 
	maos, uma na outra 

Palma direita sobre o dorso 
	

Palma corn palma 
	

Parte de tras dos dedos 
esquerdo corn os dedos 	corn os dedos entrelacados 

	nas palmas opostas corn 
entrelacados e vice versa 	 os dedos entrelacados 

Esfregue o polegar 
	

Esfregue rotativamente para tras 
	

Enxague as maos 
esquerdo em sentido 	e para a frente os dedos da mao 	corn agua 

rotativo, entrelacado na 
	

direita na palma da mao 
palma direita e vice versa 	 esquerda e vice versa 

Segue as ma-0s corn 
	

Utilize o toalhete para 
	

Agora as suas m5os 
toalhete descartavel 
	

fechar a torneira se esta 	 estao seguras. 
for de comando manual 

Oiroccirenr..  rode 

WORLD ALLIANCE 

PATIENT SAFETY 

1 01 .00 
19/20 



MAIIITPIII 
Anexo VI - FOLHETO INFORMATIVO: TECNICA DE 
HIGIENE DAS MAOS COM GEL ALCOOLICO 

Fricctio Anti-septica dos maos 

(D)  Duracao total do procedimento: 20-30 seg. 

Aplique o produto numa mao em forma 
	

Esfregue as palmas das 
de concha para cobrir todas as superficies 	 maos, uma na outra 

Palma direita sobre o dorso 
	

As paimas das 
	

Parte de tras dos dedos 
esquerdo corn os dedos 	 maos corn dedos 	nas palmas opostas corn 
entrelacados e vice versa 	 entrelacados 

	
dedos entrelacados 

Esfregue o polegar esquerdo 
	

Esfregue rotativamente para 
	

Uma vez secas, as suas 
ern sentido rotativo, 	tras e para a frente os dedos 	maos estao seguras. 

entrelacado na palma direita 
	

da mao direita na palma da 
e vice versa 	 mao esquerda e vice versa 

0... 

WORLD ALLIANCE 
PATIENT SAFETY 

1 01 .00 
20/20 
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