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1. COVID-19
O novo Coronavírus, intitulado COVID19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan.
Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A
fonte da infeção é ainda desconhecida.
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.
A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.

Considera-se, contudo, que a transmissão possa ocorrer por:
• Gotículas respiratórias;
• Contacto direto com secreções infeciosas;
• Aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.
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1.1. O que é?

1. COVID-19
COVID-19 é um novo Coronavírus, que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Os sintomas são semelhantes a
uma gripe, como por exemplo: febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) e cansaço. Em casos mais severos, pode evoluir
para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte
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1.2. Definição de caso suspeito

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1. Geral

• Adotar medidas de etiqueta respiratória.
• Tapar o nariz e boca quando se espirra ou tosse (com lenço de papel ou com o braço, NUNCA com as mãos; descartar o lenço
usado)
• Lavar as mãos após assoar o nariz, espirrar ou tossir.
• Lavar frequentemente as mãos (após lavagem das mãos usar papel ou o cotovelo para abrir a maçaneta da porta).
• Em caso de doença respiratória, usar máscara.
• Não partilhar comida, utensílios, copos e toalhas.
• Alterar procedimentos de conduta social – suprimir saudações por contacto físico como é o caso dos apertos de mão.
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• Evitar contacto próximo com pessoas com sintomas de doenças respiratórias.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
•

Partilha do plano de contingência e explicação do papel de cada um pela chefia direta.

•

Esclarecer os Colaboradores sobre o COVID-19 com informação clara, evitando ansiedade, medo e histerismo.

•

Reforçar a importância da aplicação das medidas preventivas.

•

Adquirir e disponibilizar atempadamente os materiais necessários a aplicar em situação de contingência:
- Solução Antissética de base alcoólica
- Máscaras
- Luvas descartáveis
- Toalhetes de papel
- Contentor de resíduos de abertura não manual
- Equipamentos de limpeza de uso único como papel
- Produtos de higienização
- Termómetro
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Informar e formar Colaboradores:
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.2. Barcos

• Colocar folheto informativo sobre a doença na chegada aos barcos e no interior daqueles que seja possível, em zona visível à
chegada.
• Disponibilizar também doseador de desinfetante, em todos os barcos, através de todos os skippers que sejam responsáveis
pelo serviço. Nos barcos nos quais seja possível ter em permanência no interior.
• Lavagem dos barcos, com água e sabão, após cada utilização, inclusivamente nas trocas de turnos.
• Desinfeção dos coletes e outros materiais possivelmente fornecidos pela BBDouro ao Cliente (corta ventos, etc), por parte dos
Colaboradores, com solução preparada para o efeito e colocação dos mesmos em processo de quarentena, no exterior dos
armazéns da BBDouro.
• Utilizar resguardos ou outros materiais com solução de lixívia no exterior dos barcos, à entrada, para limpeza dos pés e
resguardo seco logo após, no interior do barco, para secagem dos pés.
• Promover ações de sensibilização dos Colaboradores subcontratados.
• Evitar que os produtos fiquem expostos durante períodos prolongados; ao invés, por segurança, promover a reposição.
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• Aplicação das medidas preventivas em “2.1.Geral”.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
• Questionar os fornecedores/prestadores de serviços de manutenção sobre a forma como está a preparar os seus
Colaboradores para este cenário.
• Reforçar a necessidade de cumprimento dos procedimentos de limpeza das áreas comuns (especialmente casas de banho,
maçanetas, interruptores e corrimões), áreas de serviço e quartos.
• Reforçar a necessidade de correto arejamento dos barcos.
• Reforçar a necessidade do uso de luvas para desempenho de tarefas de limpeza.
• Uso de desinfetante entre tarefas sujas e limpas.
• Uso de desinfetante entre limpeza de barcos distintos.
• Evitar que os produtos fiquem expostos durante períodos prolongados; ao invés, por segurança, promover a reposição.
• Disponibilizar solução antissética de base alcoólica em locais estratégicos.
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2.2. Barcos (continuação)

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.2. Armazéns e “Receção”
Armazéns

• Adotar medidas de higiene de mãos aquando da entrada nos mesmos, através do dispensadores de álcool gel disponibilizados
para o efeito.
• Auxiliar os clientes a ter acesso ao material desejado, sem entrada no armazém. Adotar medidas de higiene e etiqueta
respiratória sempre que tal seja necessário.
• Colocar folheto informativo sobre a doença na chegada aos armazéns.

Receção
• Acesso restrito a Colaboradores e Skippers BBDouro.

• Acesso pontual autorizado a Clientes, mediante aprovação de Colaborador BBDouro e cumprindo as regras de higienização de
mãos.
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• Acesso restritos a Colaboradores e Skippers BBDouro.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
• Aplicação das medidas preventivas em 2.1. Geral.
• Suspensão das deslocações previstas em planeamento, sempre que possível.
• Manter-se-á o normal funcionamento das atividades na sede.
• Os Colaboradores devem realizar desinfeção e limpeza constante dos seus postos de trabalho e são responsáveis pelo
cumprimento desta limpeza.
• Os Colaboradores deverão usar máscara sempre que estejam no espaço fechado.
• O teletrabalho será incentivado, sempre e quando o Colaborador sinta que pode cumprir em pleno as suas atividade e o seu
trabalho, de forma responsável e eficiente, não pondo em causa o efetivo cumprimento das suas obrigações e funções.
• Evitar realização de reuniões externas; se estritamente necessárias, optar por reuniões por vídeo chamada e explicar aos
Clientes, Parceiros e Fornecedores esta medida interna.
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2.3. Sede

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

Segundo as linhas de orientação relativas a “Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas” da DGS, as
empresas devem ter um Plano de Contingência específico para responder a um cenário de epidemia pelo COVID-19.

Este plano deve responder a três questões basilares:
• Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na empresa?
• O que preparar para reagir a um possível caso de infeção de trabalhadores?
• O que fazer numa situação em que existe um trabalhador suspeito de infeção na empresa?
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3.1. Contexto do Plano de Contingência

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
A empresa deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus Colaboradores não poderem ir trabalhar,
não só devido a doença como, por exemplo, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, etc.

Considerando a atividade da BBDouro, esta afetação pode assumir vários níveis de gravidade (desde infeção de um Colaborador
isoladamente até ao encerramento da sede e do acesso a um ou vários barcos), sendo importante a preparação para diversos
cenários.
Assume por isso especial importância, não só pelo dever cívico de proteção do próximo – Clientes, Colaboradores e Outros mas também pelo possível impacto negativo, a constante partilha de informação e imediata identificação de potenciais sintomas.
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3.2. Identificação dos efeitos da infeção de Colaboradores

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

I. Transferência do caso suspeito para uma área de Isolamento
• É necessária a definição de uma área de “isolamento” na sede da BBDouro, com a finalidade de evitar ou restringir o contacto
direto dos Colaboradores com o doente (sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso
suspeito), com o objetivo de evitar a propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade.
• A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis
(ex: não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados).
• Poderá ser necessário prestar a assistência ao Colaborador doente (ex: dificuldade de locomoção do mesmo). O Colaborador
que acompanhe ou preste assistência ao Colaborador com sintomas, deve colocar, momentos antes de iniciar esta assistência,
uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à
higiene das mãos, após contacto com o Colaborador doente.
Considerando as condições necessárias para esta zona de “isolamento”, foi definida como área de isolamento a sala de formação
da BBDouro.
A circulação do Colaborador para este espaço deve ser realizada minimizando o contacto com outros Colaboradores.
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3.3. Preparação da reação face a um caso de infeção

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

II. Comunicação do caso suspeito
Após o isolamento do Colaborador, a situação deve ser reportada de acordo com o diagrama à direita (contactos a serem
realizados preferencialmente por telefone).

Um colaborador com sintomas, ou o colaborador que identifique um colega com sintomas na empresa, deve comunicar o caso
suspeito à sua chefia direta e a quem esteja em seu redor no momento em que os sinta.
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3.3. Preparação da reação face a um caso de infeção (continuação)
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Cadeia de comunicação – parte I
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Cadeia de comunicação – parte II

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

II. Comunicação do caso suspeito
Deve ser assegurado um registo interno de
casos suspeitos de acordo com a tabela ao lado.

Nome do
Colaborador
com caso
suspeito

Data de
comunicação

Posto de
trabalho / local
na empresa

Quem teve
contacto
(nome)

Data de
contacto
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3.3. Preparação da reação face a um caso de infeção (continuação)

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

II. Comunicação do caso suspeito – NO CASO DE SE TRATAR DE UM CLIENTE
• Proceder de igual modo, contudo a área de isolamento a considerar poderá ser o local onde o Cliente se encontre, caso não
exista risco de contaminação de mais pessoas. Caso o Cliente se encontre num local com riscos para outras Pessoas, deverá
ser encaminhado também para a sala de formação, ou, caso, esta se encontre já ocupada, para o piso 1 do armazém. Se o
Cliente sintomático se encontrar na companhia de outro(s) cliente(s), o(s) Cliente(s) assintomático(s) deverá (ão) ser transferido
(s) para uma outra área da sede, definida para o efeito pelo Diretor Geral da BBDouro, onde aguardará indicações das
autoridades competentes. Ao Cliente com sintomas, deve ser fornecido o seguinte kit:
• Água, em dose abundante, e alimentos não perecíveis (pacote de bolachas ou equivalente);

• Toalhetes de papel, sabonete líquido e álcool gel;
• Máscara cirúrgica;
• Luvas descartáveis;
• Termómetro
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3.3. Preparação da reação face a um caso de infeção (continuação)

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
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. Considera-se “contacto próximo” um 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”, definido como:
- Trabalhador do mesmo posto de trabalho (escritório BBDouro, armazéns, secção de trabalho exterior, zona até 2m) do Caso;

- Trabalhador que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;
- Trabalhador que partilhou com o caso confirmado objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue e/ou gotículas respiratórias.
• “Baixo risco de exposição” (casual), 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 15minutos, 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).
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3.4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
3.4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos (continuação)

Vigilância de contactos próximos
“Alto 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.

“Baixo risco de exposição”

•

•

Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em respirar;
Acompanhamento da situação pelo médico do trabalho.
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A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada:

3. MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
• O período de incubação estimado de COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos
próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
• 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 da medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar.
• Se se verificarem sintomas de COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem iniciar-se os procedimentos estabelecidos
em “3.3.Preparação da reação face a um caso de infeção de Colaboradores”.
• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para COVID-19.

FONTE: DGS – Direção Geral de Saúde

3.4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos (continuação)

