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O Plano de Contingência da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) 
pretende antecipar e gerir neste organismo, o impacto do atual surto de doença por Coronavírus 
SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, denominado doravante por COVID-19. 
 
O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar a DRAP Alentejo para gerir o risco de 
infeção e enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto no 
serviço e na comunidade. 
 
O presente Plano foi preparado com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e visa 
preparar a resposta para minimizar as condições de propagação do COVID-19 e definir os meios de 
coordenação na DRAP Alentejo. 
 
O presente Plano de Contingência contem as medidas preventivas e o plano de ação, de acordo 

com as orientações que têm sido emanadas pelas autoridades competentes, devendo ser cumprido 

por todos os trabalhadores e trabalhadores da DRAP Alentejo. 

 

Évora, 9 de março de 2020 

 

 

O Diretor Regional 

 

 

José Godinho Calado 
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O que é a COVID-19? 
 

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. 

 

Quais os principais sintomas? 
 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 Febre 

 Tosse 

 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

 Cansaço 

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia com insuficiência respiratória aguda, falência 

renal e, até mesmo, levar à morte. 

 

Qual o período de incubação? 
 

O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é de 2 a 14 

dias, segundo as últimas informações publicadas. 

 

Quais as formas de transmissão? 
 

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

 Por gotículas respiratórias;  

 Por contacto direto com secreções infeciosas;  

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.  

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o 

contacto com as mucosas da boca, do nariz ou dos olhos, pode conduzir à transmissão da infeção. 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 
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Quais os cuidados de proteção individual? 
 
a) Lavagem das mãos  

É fundamental lavar as mãos com frequência, com água e sabão, durante, pelo menos, 20 

segundos, em especial:  

 Após chegada ao serviço; 

 Após consulta do relógio de ponto; 

 Antes e após as refeições; 

 Após ida à casa de banho; 

 Após tossir ou espirrar; 

 Após manuseamento de lenços com secreções; 

 Após manuseamento de superfícies muito utilizadas, como, por ex., manípulos das portas. 

 

b) Contacto das mãos com os olhos, nariz e boca 

Procurar não tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos, uma vez que o contacto destas 

com superfícies ou objetos contaminados é uma forma frequente de transmissão da doença. 

 
c) Tosse ou espirro 

Para impedir que outras pessoas venham a adoecer, é muito importante, em caso de tosse ou 

espirro, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com a mão, 

devendo de imediato depositar o lenço utilizado no caixote próprio para o efeito. 

 
d) Contacto próximo com pessoas infetadas  

Evitar a aproximação de pessoas com COVID-19. 

 

e) Em caso de suspeita de infeção 

Ficar em casa e contactar a Linha Saúde 24 - 808242424, de forma a proteger-se e evitar 

o contágio a outras pessoas. 

 

f) Apoio 

É importante saber antecipadamente a quem pedir apoio em caso de necessidade - familiar ou 

pessoa próxima.  
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Procedimentos alternativos que permitam garantir o normal funcionamento 
da DRAP Alentejo 
 
Face à natureza, atribuições e caraterização dos postos de trabalho, poderá ser privilegiado o 

recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por razões imperiosas de 

interesse público.  

 
Atividades imprescindíveis e linhas de substituição 
 
As atividades desenvolvidas pela DRAP Alentejo poderão ser reduzidas ou suspensas na 

eventualidade de parte ou, até mesmo, a totalidade dos trabalhadores ficar impedida de 

desempenhar as suas funções, devido a doença, encerramento de escolas ou outras situações.  

Neste sentido, poderão, em caso de necessidade, ser equacionadas as seguintes medidas:  

a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais 

abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no 

âmbito de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento de refeitórios e utilização de outros espaços comuns. 

 

Neste contexto, importa identificar os responsáveis pelas diversas áreas funcionais, bem como os 

trabalhadores que, em caso de impedimento daqueles, os substituirão em 1.ª e 2.ª linha.  

U.O. ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 
SUBSTITUIÇÃO 

1.ª LINHA 
SUBSTITUIÇÃO 

2.ª LINHA 

GAJAAI Contencioso Constantina Andrade João Mestre Rui Xavier 

DGRH Processamento de 
remunerações 

Isaura Dias Joaquina Niza Elizete Carreira 

DGF 

Gestão orçamental António Freire Vera Marques Duarte Nóbrega 

Contabilidade Teodora Carrilho Irina Camões Vera Marques 

Tesouraria Joana Póvoa Isabel Alves ------------------- 

SPL 
Aprovisionamento Teresa Calado Adriano Melão Angélica Canhão  

Viaturas Luís Ventaneira Adriano Melão ------------------- 

DSID Atendimento ao público Antónia Bigorna Justino Peixe António Teixeira 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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Rede - Comunicações Mário Monginho Jorge Piteira José Sofio 

Rede - VPN Mário Monginho Joaquim Franco José Sofio 

Rede – Internet/Intranet Jorge Piteira José Sofio Joaquim Franco 

Rede – Página da DRAP 
Alentejo 

Sara Cruz Mário Monginho Jorge Piteira 

Rede – Correio eletrónico Jorge Piteira José Sofio Joaquim Franco 

Administração - Oracle M.ª Carmo Santos Jorge Piteira Joaquim Franco 

Administração - Servidores Mário Monginho Jorge Piteira José Sofio 

Administração - Seguranças Mário Monginho Jorge Piteira José Sofio 

Aplicações - Gasóleo M.ª Carmo Santos Jorge Piteira Joaquim Franco 

Aplicações - Gescor M.ª Carmo Santos Mário Monginho Jorge Piteira 

Aplicações – Cadastro de 
bens móveis 

M.ª Carmo Santos ------------------- ------------------- 

Aplicações – Gestão de 
viaturas 

M.ª Carmo Santos José Sofio ------------------- 

Aplicações – Assiduidade José Sofio Fernando Caciano ------------------- 

Assistência Técnica - 
Hardware 

Mário Monginho Jorge Piteira Joaquim Franco 

Assistência Técnica - 
Software 

Mário Monginho Jorge Piteira Joaquim Franco 

Assistência Técnica -
Telefones Joaquim Franco Mario Monginho José Sofio 

Expediente Ludovina Pelado Justino Peixe Antónia Bigorna 

DSI Investimento Gonçalo Ribeiro Paulo Barbosa António Saial 

DSVSA Inspeção fitossanitária Luís Didelet Paula Pedro Manuel Almeida 

CEBA 

Alimentação Animal – 
Ovinos/Caprinos 

António Rodrigues António Castelo António Cruz 

Alimentação Animal - 
Bovinos 

Marcelino Coelho José Batista Pires ------------------- 

CEL 
Alimentação Animal - 

Bovinos Luís Camacho José Pedro Garcia ------------------- 

SRNA - 
Portalegre 

Assiduidade M.ª Emília Bugia ------------------- ------------------- 

Atendimento ao público Leonilde Bonito Armando Baguinho ------------------- 

Entrada e saída de 
correspondência Carlos Eustáquio 

Maria Isabel 
Abrantes Dulce Caldeira 

Financeira M.ª Celeste Janeiro Rosa Real M.ª Isabel Abrantes 

SRNA - Elvas Atendimento ao público Vitor Mascarenhas João Barbosa ------------------- 
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SRNA- Ponte de 
Sor 

Atendimento ao público M.ª Anjos Moreira ------------------- ------------------- 

SRAC - Évora 

Assiduidade Paulo Barbosa António Saial Helena Gonçalves 

Atendimento ao público Helena Gonçalves Catarina Banha José Carlos 

Entrada e saída de 
correspondência Luís Morais Helena Gonçalves José Carlos 

Financeira Catarina Banha Carminda Azevedo Helena Gonçalves 

SRAC- 
Reguengos 

Atendimento ao público Florinda Mendes Nuno Ilheu Nuno Riscado 

SRAC- Estremoz Atendimento ao público M.ª Palmira Pingarilho Lurdes Sapatinha José Gusmão 

SRBA - Beja 

Atendimento ao público M.ª Bárbara Cupertino M.ª Fátima Cheira Isilda Morais 

Entrada e saída de 
correspondência 

M.ª Bárbara Cupertino M.ª Fátima Cheira Isilda Morais 

Atendimento ao público M.ª Conceição Tomás Paula Cabral 
M.ª Fátima 
Caixeiro 

Atendimento ao 
público/faturação 

Paula Cabral 
M.ª Conceição 

Tomás 
M.ª Fátima 
Caixeiro 

SRBA - Aljustrel Atendimento ao público Ana Guiomar João Alegre Carolina Fialho 

SRBA - Moura Atendimento ao público M.ª José Piçarra Francisco Rosa Carlos Camacho 

SRAL – Santiago 
do Cacém 

Assiduidade M.ª Dolores Sobral Lídia Gomes ------------------- 

Diários de Pesca M.ª Dolores Sobral ------------------- ------------------- 

Atendimento ao público M.ª Dolores Sobral M.ª Lurdes Santos ------------------- 

Entrada e saída de 
correspondência 

M.ª Dolores Sobral M.ª Lurdes Santos ------------------- 

Aprovisionamento M.ª Dolores Sobral ------------------- ------------------- 

SRAL – Alcácer 
do Sal 

Atendimento ao público  Joaquim Casimiro ------------------- ------------------- 

Entrada e saída de 
correspondência 

Lídia Gomes Joaquim Casimiro ------------------- 

Financeira Lídia Gomes Joaquim Casimiro ------------------- 

SRAL - Odemira 

Atendimento ao público Elisabete Ribeiro Élio Gonçalves ------------------- 

Entrada e saída de 
correspondência 

Elisabete Ribeiro ------------------- ------------------- 
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Definição de caso suspeito 
 
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC): 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda (febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 
14 dias antes do início de sintomas 

OU 
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 
OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de 
saúde onde são tratados doentes com COVID-19 

 
Procedimentos 
 
Qualquer trabalhador com sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um 

trabalhador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa o dirigente 

direto, por telefone, e dirige-se para a sala de isolamento: 

 

 

U. ORGÂNICA SALA DE ISOLAMENTO 

Sede Sala de reuniões à entrada do edifício principal, do lado esquerdo 

SRAC - Évora Sala de reuniões à entrada do edifício principal, do lado esquerdo 

SRAC – Reg. de Monsaraz Sala 2 – sala de prevenção – junto à sala de reuniões 

SRAC – Estremoz Sala 1 – Sala de prevenção – R/C 1.ª porta do lado esquerdo  

SRNA - Portalegre Cozinha – 2.º andar 

SRNA – Ponte de Sor Sala da lareira c/acesso ao quintal no R/C 

SRNA - Elvas Biblioteca – 1.º andar 

SRBA - Beja Casa do guarda 

SRBA - Aljustrel Sala de formação profissional 

SRBA - Moura Sala a seguir ao gabinete técnico 

SRAL – Santiago do Cacém Respetivo gabinete 

SRAL – Alcácer do Sal Sala de arquivo 

SRAL - Odemira Sala do gabinete médico 

CEBA Sala do bar 

CEL Casa do pessoal 

Caso suspeito 
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Sempre que possível, deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.  

No entanto, nas situações necessárias, por exemplo, dificuldade de locomoção, o respetivo 

dirigente assegura que seja prestada a assistência adequada ao Trabalhador até à sala de 

isolamento. 

O trabalhador que presta assistência ao Trabalhador com sintomas deve colocar, previamente, 

uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além de cumprir as precauções básicas de 

controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador doente.  

O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19), já na sala de isolamento, deve: 

 Colocar uma máscara cirúrgica, verificando se a mesma se encontra bem ajustada à face, de 

modo a cobrir completamente o nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, a 

máscara cirúrgica poderá ser complementada com um lenço de papel. Sempre que a máscara 

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

 Contactar o SNS 24 – 808242424. 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:  

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, informa o trabalhador e define os 

procedimentos adequados à sua situação clínica;  

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, 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, ficando encerrado para COVID-19.  

 O SNS 24 define os procedimentos adequados à situação clínica do trabalhador. O dirigente 

direto informa o Diretor Regional da não validação.  

 Caso suspeito validado, a DGS ativa o INEM, o Instituto Nacional de Saúde – Dr. Ricardo 

Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica 

e a gestão de contactos. 

O dirigente direto do Trabalhador informa o Diretor Regional da existência de um caso suspeito 

validado. 
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Na situação de Caso suspeito validado: 
 

 O trabalhador doente deverá permanecer na sala de isolamento com máscara cirúrgica, 

até à chegada da equipa do INEM, ativada pela DGS, de forma a restringir, o contacto com 

outros trabalhadores.  

 O INEM assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as 

amostras biológicas para testes laboratoriais;  

 O acesso dos outros trabalhadores à sala de isolamento fica interditado, com exceção dos 

trabalhadores designados para prestar assistência;  

 O Diretor Regional colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente;  

 O Diretor Regional informa os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito 

validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais.  

 

Procedimentos perante um Caso suspeito validado 
 
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local.  

A Autoridade de Saúde Local informa o Diretor Regional dos resultados dos testes laboratoriais e:  

 Se o Caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação, são desativadas as medidas 

do Plano de Contingência;  

 Se o Caso for confirmado, o Diretor Regional deve:  

- Providenciar a descontaminação da sala de isolamento;  

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, dando especial atenção à limpeza e 

desinfeção do respetivo posto de trabalho, incluindo materiais e equipamentos;  

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

mícron) que, após ser fechado com abraçadeira, deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  

- A sala de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação pela 

Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de 

Saúde. 

- A Autoridade de Saúde Local comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas 

na DRAP Alentejo e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente.  
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Procedimento de vigilância de contactos próximos 
 
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do 

contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (Anexo II).  

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

“Alto risco de exposição”, definido como:  

• Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, zona até 2 metros) 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, pratos, copos, talheres, toalhas ou 

outros objetos ou itens que possam estar contaminados com expetoração ou gotículas 

respiratórias. 

• “Baixo risco de exposição”, definido como:  

• Trabalhador que teve contacto com o Caso Confirmado, em movimento/circulação durante o 

qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias, através de conversa face-a-face, 

tosse ou espirro.  

• Trabalhadores que prestaram assistência ao Caso Confirmado, desde que tenham seguido as 

medidas de prevenção.  

Perante um Caso Confirmado de 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 

Diretor Regional, deve:  

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos, incluindo os de baixo risco de 

exposição;  

 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 14 dias, pelo que, como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos deve decorrer durante 14 dias desde a data da 

última exposição a caso confirmado.  
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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 clínico.  

 

 

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;  

 Caso se verifiquem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver no serviço, devem-se 

iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos anteriormente;  

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias após a última exposição, a situação fica encerrada 

para COVID-19.  
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Cuidados a ter pelas trabalhadoras de limpeza 

 
Reforçar a limpeza das superfícies sujeitas a contacto manual mais frequente, nomeadamente: 

 Relógio de ponto; 

 Corrimãos; 

 Mesas de trabalho; 

 Manípulos das portas; 

 Interruptores da luz; 

 Telefones; 

 Computadores/teclados, ratos; 

 Caixa Multibanco; 

 Móveis da receção; 

 Máquinas diversas; 

 Salas de reuniões e auditório; 

 Salas de atendimento e uso público; 

 WCs. 

 
Verificação sistemática da existência de consumíveis relacionados com a higiene das mãos: 
 
 Dispensadores com sabão líquido para higiene das mãos; 

 Dispensadores com toalhetes de papel para secagem das mãos; 

 Dispensadores com desinfetante das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforço da higienização 
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Todos os trabalhadores têm a obrigação de avisar os responsáveis, abaixo indicados, por local de 

trabalho, pela reposição dos consumíveis quando detetem a sua falta: 

LOCAL RESPONSÁVEL EXTENSÃO/TELEFONE 

Sede – Quinta da Malagueira  Teresa Calado 10241 

SRNA - Portalegre M.ª Celeste Janeiro 30822 

SRNA - Elvas M.ª Celeste Janeiro 30822 

SRNA – Ponte de Sor M.ª Celeste Janeiro 30822 

SRAC - Évora Luís Morais 50619 

SRAC - Estremoz Luís Morais 50619 

SRAC – Reguengos de Monsaraz Luís Morais 50619 

SRBA - Beja Paula Cabral 40911 

SRBA - Aljustrel Paula Cabral 40911 

SRBA - Moura Paula Cabral 40911 

SRAL – Santiago do Cacém M.ª Dolores Sobral 20711 

SRAL – Alcácer do Sal M.ª Dolores Sobral 20711 

SRAL - Odemira M.ª Dolores Sobral 20711 

Centro de Formação - Pomarinho Antónia Rita Proença 13039 

CEBA Carlos Bettencourt 962 045 839 

CEL Domingos Garcia 
966 505 964 
285 935 135 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

16  

 
 

 

 
 
 
Sites que devem ser consultados: 

 
 
 
 
 

www.dgs.pt 

www.drapal.min-agricultura.pt 

 
  

Informação relacionada 
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Anexo I - Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Informação5. Informação 
 
 
 
 
  

Colheita de amostras biológicas 
no hospital de referência 

INEM transporta Trabalhador 
para hospital de referência 

SNS 24 contacta Linha de Apoio ao Médico (LAM) 

Caso suspeito Caso não suspeito 

Trabalhador com sintomas 

Trabalhador informa dirigente direto da situação e dirige-se para a sala de 
isolamento 

Dirigente direto contacta o Diretor Regional, alerta para a situação 
e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

Trabalhador contacta SNS 24 - 808242424 

SNS 24 questiona o trabalhador 

SNS 24 adota procedimento de 
acordo com situação clínica 

O Diretor Regional: 
 

 Veda acesso à área de 
isolamento 

 
 Colabora com a Autoridade 

de Saúde Local na 
identificação de contactos 
próximos do Trabalhador 

 
 Informa os trabalhadores 

dos procedimentos 

Dirigente direto do Trabalhador 
informa o Diretor Regional do 

caso validado 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

Caso suspeito não validado Caso suspeito validado 

Trabalhador informa o dirigente 
direto 

Processo encerrado para 
COVID-19 

Caso não confirmado 

Autoridade de Saúde Local informa o 
Diretor Regional dos resultados 

laboratoriais negativos 

Caso encerrado para COVID-19 

Caso confirmado 

Autoridade de Saúde Local: 
 

 informa o Diretor Regional 
dos resultados laboratoriais 
positivos 

 
 procede à gestão de 

contactos 

Diretor Regional providencia a 
descontaminação da sala de isolamento 

Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

Autoridade de Saúde Local informa a 
DGS, das medidas implementadas 
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Anexo II - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos 
(trabalhadores assintomáticos) de um Caso confirmado de COVID-19 
(trabalhador) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tem sintomas de COVID-19? 

Trabalhador assintomático 

Tipo de exposição 

Baixo risco de exposição 

 Auto monitorização diária 
dos sintomas de COVID-19, 
incluindo tosse, febre ou 
dificuldade em respirar 

 Acompanhamento da 
situação clínica 

Alto risco de exposição 

 Monitorização ativa pela Autoridade 
de Saúde Local durante 14 dias após 
a última exposição 

 Auto monitorização diária dos 
sintomas de COVID-19, incluindo 
tosse, febre ou dificuldade em 
respirar 

 Restringir o contacto social ao 
indispensável 

 Evitar viajar 

 Estar contactável para monitorização 
ativa durante 14 dias após a última 
exposição 

Procedimentos 
de “Caso 
Suspeito” 

Situação 
encerrada para 

COVID-19 

Sim Não 
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