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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO NOS HOTEIS E ALOJAMENTOS
Limpeza de superfícies ambientais e tratamento de roupa nos hotéis e alojamentos
1.
i.
ii.
iii.

iv.

v.

Princípios gerais:
Cada hotel ou alojamento deve ter o seu plano de contingência interno escrito e
operacional;
Deve ficar definido por escrito, os níveis de responsabilidade de todos os intervenientes
no Plano;
O Órgão de Gestão deve:
a)
providenciar todos os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores e
definir uma reserva estratégica interna destes equipamentos;
b)
adquirir o mais possível, um stock de materiais de limpeza de uso único,
sobretudo panos de limpeza, toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em
desinfetante, lixívia e álcool a 70º.
c)
providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base
alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, um por cada piso (exemplo: junto aos
elevadores), junto aos pontos de entrada e saída do hotel ou alojamento e à
entrada do restaurante e bar;
d)
promover formação e treino de todos os grupos de profissionais das diversas
áreas do hotel ou alojamento sobre COVID-19 e como cumprir as precauções
básicas de prevenção e controlo de infeção;
Deve ser definido um local para isolar uma ou mais pessoas que possam ser detetadas
como casos suspeitos ou casos confirmados de COVID-19. Este local deve ter
preferencialmente pressão negativa, casa de banho, contentor de resíduos e sacos de
resíduos e sacos de recolha de roupa usada, (aconselha-se a que tenha televisão/outros
meios de entretenimento passíveis de estarem no quarto enquanto o doente lá
permanecer), água, alguns alimentos. Se não houver ventilação de pressão negativa, abrir
regularmente as janelas do quarto para renovar o ar e manter a porta fechada;
As áreas de maior risco são o quarto da pessoa doente ou suspeita de COVID-19. As
restantes áreas em que a pessoa passou durante períodos mais curtos (como sala de
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vi.
vii.
viii.

ix.

espera, cinema, restaurante, ginásio) provavelmente têm níveis mais baixos de
contaminação e, portanto, o risco de transmissão contínua da infeção será por princípio,
menor. No entanto, aconselha-se a limpeza e desinfeção alargada desses espaços.
Se o doente utilizou recentemente a piscina, as superfícies da piscina onde as pessoas
circulam devem ser lavadas e desinfetadas.
A limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada com o procedimento habitual,
devendo-se substituir a água e proceder à cloragem como definido em protocolo interno.
O jacúzi - é recomendável o despejo de toda a água, seguido de lavagem e desinfeção;
voltar a encher com água limpa e desinfetada com cloro na quantidade adequada, de
acordo com o protocolo interno.
Deve ser definido um meio de supervisão dos circuitos de tratamento de roupa e de
limpeza das instalações;

2. Proteção dos profissionais responsáveis por manter a acomodação dos clientes no
hotel ou alojamento
i.
As pessoas que tratam da roupa de cama ou do quarto de um caso suspeito ou
confirmado e as pessoas que realizam as limpezas nos hotéis e alojamentos, desde que
cumpram as medidas de proteção recomendadas e garantam o controlo da exposição ao
risco de transmissão, não correm riscos desnecessários. No entanto, o risco de
transmissão pode, contudo, ser real em caso de acidente ouse não forem cumpridas
integralmente as medidas de proteção recomendadas. Daí a importância de todos os
profissionais terem formação e treino e estarem protegidos com os EPI adequados.
ii.
Definir dois profissionais ou equipas diferentes: um para a remoção da roupa e fazer
camas de lavado; outra para realizar a limpeza, em dois tempos de intervenção
espaçados.
iii.
Durante a fase de possível epidemia ou perante um caso suspeito de COVID-19, as
equipas encarregues do tratamento de roupa de cama e da limpeza dos quartos, ficam
mais expostos ao risco de aerossóis, pelo que se devem proteger, em particular, com os
equipamentos de proteção adequados (EPI) - máscara, óculos para proteção dos olhos,
avental de plástico sobre a farda e luvas (preferencialmente descartáveis, de nitrilo).
iv.
O fardamento e os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser diferentes,
dependendo do tipo de intervenção ou tarefa e do risco de exposição.
v.
A farda destes profissionais não deve ser levada para lavar em casa - deve ser lavada em
máquina, na lavandaria do hotel, a temperaturas elevadas. De preferência, deixar uma
máquina de lavar roupa só para a roupa dos clientes afetados e as fardas dos
profissionais.
vi.
Após mudar a roupa da cama e os atoalhados do quarto da pessoa suspeita ou doente
com COVID-19, é desejável esperar também um tempo (período de latência) para iniciar a
limpeza dos quartos.
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3. Mudança de roupa dos quartos e limpeza e desinfeção das instalações:
i. Dado que a intervenção de mudança de roupa da cama, gera aerossóis, é aconselhável
separar as duas intervenções: limpeza e roupa (exemplo: 2 equipas diferentes) e dar um
tempo de espera entre estas duas tarefas - respeitar um tempo de pelo menos 2-3 horas
entre retirar lençóis e roupas de cama e atoalhados e realizar a limpeza de pisos e superfícies.
ii. Equipar os profissionais encarregados de remover roupa e realizar a limpeza, com bata,
luvas não esterilizadas, óculos de proteção e uma máscara de proteção respiratória do tipo
FFP2.
iii. Ao remover a roupa de cama e atoalhados:
•
Não agitar a roupa de cama;
• Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo
um “embrulho”;
•
Não encostar a roupa ao corpo;
•
Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar;
iv.
A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar (dependendo da
termoresistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos a 60ºC durante 30
minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos de contacto do calor com a roupa);
v.
Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a temperatura
entre 30-40ºC e a um ciclo de desinfeção final na máquina, com um desinfetante
apropriado a este tipo de roupa e compatibilidade com a máquina.
vi.
Na ausência de uma máquina de lavar, embale as roupas e acondicione num saco
impermeável, fechando-o bem e levar para a lavandaria e depositar a roupa diretamente
para dentro da máquina;
vii.
Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco bem
fechado, que depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser identificado como
resíduos biológicos e tratados por incineração ou autoclavagem.
4.
i.
ii.
iii.
iv.
i.

ii.

Manutenção das superfícies ambientais:
O coronavírus (SARS-CoV-2) provavelmente pode sobreviver durante horas em
superfícies secas e até 6 dias, em superfícies com humidade.
A limpeza húmida é sempre preferível, à limpeza a seco.
Não usar aspirador para limpeza de pisos.
Não é adequado o uso de aspirador de pó, porque põem em movimento no ar, as
gotículas, nas quais o vírus pode estar contido e transforma-as em aerossóis.
Para equipar o pessoal encarregado da limpeza de pisos e superfícies com uma bata
impermeável, ou avental de plástico sobre o fardamento, luvas de uso único resistente a
líquidos, máscara de tipo cirúrgica.
Cumprir o seguinte para a limpeza dupla de pisos e superfícies:
a) Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para as
mais sujas;
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b) Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área do quarto e
para as casas de banho;
c) O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do balde de
limpeza e esfregona a usar no quarto;
d) Para lavar as superfícies: pode usar-se detergentes de uso comum;
e) Para desinfeção de superfícies: a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o
uso de lixívia (solução de hipoclorito de sódio) numa concentração de pelo menos 5%
de cloro livre, e álcool a 70º, para as superfícies metálicas ou outras, que não sejam
compatíveis com a lixívia, de modo a evitar corrosão ou danificação. No entanto,
existem no mercado vários produtos de limpeza e desinfeção de superfícies com
ação virucida e que podem ser utilizados, nomeadamente, pastilhas de cloro para
diluir na água no momento da utilização; soluções detergentes com desinfetante na
composição (efeito 2 em 1), quer em apresentação de spray, líquida ou outra ou
toalhetes humedecidos em desinfetante para a limpeza rápida de algumas
superfícies de toque frequente.
5. Limpeza e Desinfeção de Superfícies:
i.
Se há presença de sangue, secreções respiratórias ou outros líquidos orgânicos, absorver
os líquidos com papel absorvente; aplicar a lixívia diluída em água na proporção de uma
medida de lixívia, para 9 medidas iguais de água; deixar atuar durante 10 minutos;
passar o local com água e detergente; enxaguar só com água quente e deixar secar ao ar;
usar máscara na diluição e aplicação da lixívia; abrir as janelas para ventilação do espaço;
ii.
Para a desinfeção comum de superfícies: lavar primeiro com água e detergente; aplicar a
lixívia diluída em água na seguinte proporção: uma medida de lixívia em 49 medidas
iguais de água; deixar atuar a lixívia durante 10 minutos; enxaguar apenas com água
quente e deixar secar ao ar;
iii.
As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com um produto de limpeza
misto que contenha em simultâneo detergente e desinfetante na composição, por ser de
mais fácil e rápida aplicação e ação;
iv.
Também o mobiliário e alguns equipamentos poderão ser desinfetados após a limpeza,
com toalhetes humedecidos em desinfetante ou em álcool a 70º;
v.
Limpar primeiro o mobiliário do quarto;
vi.
Se houver kitchenette, lavar as louças na máquina a temperatura elevada; limpar e
desinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, não esquecendo de desinfetar os
puxadores dos armários e das portas; de seguida, limpar e desinfetar a torneira, o
lavatório e o ralo.
vii.
Limpar paredes até à altura do braço.
viii.
Retirar os cortinados e enviar para lavar, incluindo o cortinado da casa de banho;
ix.
Limpar o mobiliário;
x.
Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, passar
depois ao mobiliário, de seguida a banheira ou chuveiro, sanita e bidé;
xi.
O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem o
chuveiro, desenroscar a cabeça do mesmo e lavar e desinfetar;
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xii.

xiii.

xiv.
xv.

Sanita: aplicar o produto que tem a função de detergente e desinfetante em simultâneo,
no interior e exterior da sanita; deixar atuar o produto durante 10 minutos para que faça
o efeito desejado, esfregar bem por dentro com o piaçaba, descarregar a água com o
piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; pôr o piaçaba a
escorrer; lavar e desinfetar o suporte do piaçaba;
Com outro pano limpo de uso único, lavar a parte externa da sanita, começando pelo
tampo (o menos sujo), seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes exteriores
com o mesmo detergente/desinfetante; passar depois só com água quente e deixar
secar.
Por fim, lavar o chão das instalações.
Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar.

6. O que fazer com a pessoa doente ou suspeita de estar doente por COVID-19 no
hotel ou alojamento?
O estado atual de conhecimento, recomenda-se que:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

A pessoa doente não deve sair do hotel. Deve permanecer no seu quarto e ligar aos
profissionais da área administrativa do hotel, para que liguem para a linha SNS24 (808 24
24 24) que avaliará o caso e contactará com a Autoridade Local de Saúde;
Não se deve dirigir ao centro de saúde, a consultório privado ou à urgência do hospital;
Aguardar as instruções dos profissionais de saúde que o vão atender e a decisão clínica.
Se o hotel tiver máscara, deve entregar uma máscara cirúrgica à pessoa, ensinando-lhe a
colocar e a ajustar bem à face.
A Autoridade Local de Saúde poderá optar por enviar a pessoa para o Hospital de
referência da área ou não, dependendo da situação clínica do doente.
Nos casos suspeitos de COVID-19, os profissionais de limpeza e roupa devem aguardar o
resultado do diagnóstico laboratorial de confirmação do caso suspeito ou não, antes de
iniciar os procedimentos de remoção da roupa e a limpeza.

Fonte: Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H. Relatif au traitement du linge, au
nettoyage des locaux ayant hébergé un patient confirmé à 2019-nCoV et à la protection des
personnels. 07 février 2020. Disponível em:
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/AVIS-SF2H-Prise-en-charge-linge-et-locaux2019-nCoV-07-02-2020.pdf

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde
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1 Introdução
A pandemia da COVID-19 transformou o mundo laboral e trouxe profundas
e rápidas mudanças no mercado de trabalho, nos modelos de negócio e na
organização e gestão do trabalho, para além de um impacte socioeconómico
sem precedentes.
O Estado de Emergência nacional impôs às empresas1 regras de encerramento, proibição, suspensão ou de permanência do funcionamento, estas
últimas dada a sua indispensabilidade à população, visando evitar a transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Reconhece-se que, por um lado,
é fundamental assegurar a necessária revitalização da economia que a recoloque na trajetória de crescimento, competitividade e desenvolvimento sustentável, mas, por outro, é essencial garantir uma força de trabalho segura e
saudável em todos os setores de atividade.
De realçar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos seis critérios a ter em conta na suspensão/levantamento das medidas restritivas
impostas no âmbito da COVID-19 é a existência de medidas preventivas nos
locais de trabalho2;3, dado que estas medidas não só permitem salvar vidas,
como também assegurar o emprego e a produção nacional, assim como o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços.
É desta forma fundamental adotar medidas de prevenção da COVID-19 nos
locais de trabalho que permitam (con)viver e trabalhar com saúde, segurança e bem-estar, até existir uma vacina ou um medicamento específico para
esta doença. Neste sentido, mostra-se necessário que cada empresa (re)avalie os riscos e adote as necessárias medidas de prevenção e de proteção à
infeção por SARS-CoV-2, de forma a salvaguardar uma prestação do trabalho
em condições de higiene, segurança e saúde a todos os trabalhadores, tal
como preconiza a Constituição da República Portuguesa, o Código do Trabalho e a Lei de Bases da Saúde.
O presente documento, realizado pela Equipa de Coordenação do Programa
Nacional da Saúde Ocupacional da Direção-Geral da Saúde, tem por objetivo sistematizar, com auxílio de exemplos práticos, as principais medidas
de prevenção da COVID-19 que o empregador deve assegurar nos locais de
trabalho, visando garantir o funcionamento das empresas/estabelecimentos
e, simultaneamente, evitar o absentismo ao trabalho, a doença e as perdas
económicas e de produção.

1 Para efeitos do presente documento “empresas” e “organizações” são sinónimos e integram todos
os ramos de atividade nos setores público, privado ou cooperativo e social.
2 WHO (2020): Strategic preparedness and response plan for the new coronavirus https://www.who.
int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
3 WHO (2020): Getting your workplace ready for COVID-1 https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
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Considera-se que uma adequada prevenção da COVID-19 nas empresas
deve contemplar todas as medidas de prevenção seguidamente indicadas
(Figura 1): Higiene das mãos; Etiqueta respiratória; Distanciamento social;
Higienização e desinfeção de superfícies; Auto monitorização de sintomas;
Proteção individual (EPI); e (In)formação.

Higiene
das mãos

Etiqueta
respiratória

(In)formação

Prevenção da
COVID-19 nas
empresas

Proteção
individual

Auto monitorização de
sintomas

Distanciamento
social

Higienização
e desinfeção
de superfícies

Figura1. Medidas a implementar para uma adequada e completa prevenção da
COVID-19 nas empresas

A necessidade de proteção individual deverá ser avaliada pelos Serviços de
Saúde Ocupacional/Saúde e Segurança do Trabalho (SO/SST) relativamente
a cada trabalhador.
De referir que os exemplos práticos de prevenção, seguidamente apresentados para cada medida, deverão ser adaptados, entre outros aspetos, à
atividade económica da empresa, às características e dimensão dos postos
de trabalho e à(s) atividade(s) e tarefa(s) dos trabalhadores, bem como, em
determinados aspetos, às necessidades e características específicas e individuais de cada trabalhador da empresa. Cabe ao empregador, designadamente através dos respetivos Serviços de SO/SST, determinar as medidas
específicas de prevenção mais adequadas ao contexto próprio de cada trabalho, de forma a assegurar locais de trabalho seguros e saudáveis.
Em suma, o planeamento do funcionamento das empresas deverá ter em
consideração as medidas de prevenção da COVID-19 indicadas na Figura 1.
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2 Medidas de prevenção da COVID-19
2.1. MEDIDA 1
Higiene das mãos
Porquê?
A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 20
segundos), ou a utilização de solução antissética de base alcoólica (SABA),
com 70% de álcool, permitem eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2) da
superfície da pele, evitando que este vírus se transmita nos locais de trabalho, designadamente pelo manuseamento e contacto.

De que forma?
Em termos gerais, a lavagem das mãos deve ser completa e regular, efetuada ao longo do dia e sempre que se justifique. Sempre que a lavagem das
mãos não seja possível os trabalhadores devem recorrer ao uso de SABA,
cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas.

Como?
• Informe TODOS os trabalhadores quanto às principais etapas da lavagem das mãos, incentivando-os para uma correta, completa e regular
lavagem.
• Assegure que os trabalhadores têm locais adequados para a lavagem das mãos na empresa. Nestes locais devem existir os meios para
lavagem e secagem das mãos (doseador de sabão e toalhetes de papel).
• Coloque dispensadores com SABA em locais estratégicos dos locais
de trabalho. Certifique-se de que estes dispensadores são recarregados
regularmente e têm a necessária manutenção.
• Clarifique os trabalhadores quanto aos momentos em que é indispensável higienizar as mãos (ex. antes e após remover a máscara; após tocar em maçanetas, corrimãos, ferramentas e outros locais e
objetos de contacto frequente; após o contacto com objetos dos utentes/clientes, como telemóveis, dinheiro, canetas, entre outros; após um
contacto com secreções respiratórias; antes e após comer; etc.).
• Institua pausas de trabalho para a higienização das mãos ao longo
do período do trabalho, sempre que necessário. Estes procedimentos
poderão estar associados a “lembretes” periódicos (ex. via intranet ou
por Outlook).
• Afixe posters informativos que promovam a higienização das mãos
(através da lavagem ou pela utilização de SABA) pelos trabalhadores.
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• Incremente procedimentos de higienização das mãos junto de pessoas externas à empresa (ex. clientes/utentes/público e fornecedores)
que utilizam/visitam a sua empresa (ou estabelecimento). Na boa prática, estes procedimentos de higienização das mãos deverão ser realizados pelas pessoas externas antes de se iniciar um atendimento, reunião, evento, auditoria, visita, vistoria ou outra situação similar.
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras que promovam a higienização das mãos.

2.2. MEDIDA 2
Etiqueta respiratória
Porquê?
O novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode transmitir-se a um trabalhador através de gotículas respiratórias de pessoa infetada, quando esta fala, tosse ou
espirra. Por outro lado, o contacto das mãos de um trabalhador com secreções respiratórias infeciosas existentes nas componentes materiais do trabalho (ex. ferramentas, máquinas e equipamentos) e posterior transferência
para as suas mucosas (da boca, nariz ou olhos) é também uma forma de
transmissão da COVID-19 nos locais de trabalho.

De que forma?
Em termos gerais, não se deve tossir ou espirrar para as mãos nem para o
ar. Se o trabalhador tossir ou espirrar deve fazê-lo para a prega do cotovelo,
com o antebraço fletido, ou usar lenço de papel (que deve ser imediatamente colocado no contentor de resíduos).

Como?
• Incentive TODOS os trabalhadores a adotarem procedimentos de etiqueta respiratória relativos aos atos de tossir, espirrar e assoar.
• Disponibilize lenços de papel nos locais de trabalho, devendo estes
estar devidamente acondicionados em embalagens fechadas que possam ser descartadas higienicamente.
• Estabeleça a utilização de máscaras sempre que os trabalhadores
tenham sinais ou sintomas respiratórios (ex. estejam constipados ou
tenham tosse) e trabalhem em espaços interiores com outros trabalhadores.
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras que promovam a etiqueta respiratória.
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2.3. MEDIDA 3
Distanciamento social
Porquê?
O distanciamento social visa quebrar as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2, dado que ao limitarem-se os contactos próximos entre pessoas há
uma redução das possibilidades de transmissão do novo coronavírus, protegendo-se a população.

De que forma?
Em termos gerais, considera-se que para efeitos de distanciamento social
um trabalhador deve estar afastado de outro trabalhador, ou de cliente/
utente/público, pelo menos um metro de distância, devendo ser de pelo
menos dois metros em ambientes fechados. No entanto, existem diversas
atividades de trabalho em que não é possível o cumprimento das referidas
distâncias de segurança. Nestas situações, devem ser adotadas outras medidas, usualmente arquitetónicas e de organização do trabalho, que reduzam
o risco de transmissão do SARS-CoV-2.

Como?
• Adote o regime de teletrabalho, quando possível e aplicável.
• Reorganize os locais de trabalho, assim como os fluxos (entrada e
saída) destes locais, visando assegurar o distanciamento social entre
trabalhadores e o cumprimento das distâncias de segurança.
• Constitua equipas pequenas e organize horários e pausas de trabalho
desfasados entre equipas, de forma a limitar a interação social.
• Minimize o contacto direto entre trabalhadores: deve ser privilegiado o trabalho “lado a lado”, entre trabalhadores, ou de costas (um para
o outro), em detrimento do trabalho “cara a cara”.
• Utilize sinalização (ex. marcação no pavimento) e outra informação
(ex. cartazes) que alerte para as distâncias de segurança.
• Institua procedimentos de conduta social junto dos trabalhadores,
quanto às formas de contacto a evitar/suprimir entre os trabalhadores
e entre estes e os utentes/clientes/público e fornecedores (ex. apertos
de mão, abraços), assim como condutas de atuação junto destes (ex.
entrega de encomendas preferencialmente sem entrada do trabalhador nas instalações de outra empresa ou em domicílios).
• (Re)estabeleça regras de utilização de espaços comuns (salas de reuniões, refeitórios, salas de convívio, etc.) e de infraestruturas (ex. elevadores).
• Privilegie reuniões e trabalhos de grupo que não sejam presenciais.
Quando a presença física for imprescindível deve-se reduzir ao mínimo
indispensável o número de pessoas em cada reunião, utilizar as salas
de maior dimensão e que possuam ventilação natural e instituir uma
distância de segurança (recomendação +/- 1 metro) entre as cadeiras.
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• Adquira o necessário equipamento (ex. webcam) que possibilite aos
trabalhadores a realização de videoconferências, videochamadas e outras formas de comunicação digital.
• Evite confraternizações sociais (ex. convívios, eventos sociais e desportivos) que suscitem aglomerados de pessoas na empresa. A instituição de horários de utilização de determinados espaços/áreas (ex. refeitório, salas) poderá ser benéfica.
• Proteja os trabalhadores que no desempenho da sua atividade profissional não possam cumprir uma distância de segurança relativamente a
outros trabalhadores ou a utentes/clientes/público, mediante o recurso
a medidas como:
» redução da ocupação/lotação máxima dos espaços de trabalho;
» utilização de barreiras físicas (ex. janelas de vidro, acrílico, postigo)
entre trabalhador e utente/cliente/público;
» ventilação reforçada da área de trabalho, incluindo pela abertura
de janela;
» gestão e monitorização equilibrada do acesso de utentes/clientes/
público ao interior da empresa/estabelecimento;
» limitação do tempo presencial (permanência) de utentes/clientes/
público na empresa/estabelecimento;
» restrição do acesso de utentes/clientes/público a áreas da empresa;
» marcação prévia para o atendimento de utentes/clientes/público;
» implementação de circuitos/fluxos específicos de atendimento aos
utentes/clientes/público;
» disponibilização de máscaras sociais/comunitárias a visitantes, fornecedores e clientes/utentes da empresa, ou instituição da obrigatoriedade do seu uso quando visitam, utilizam ou se deslocam às
instalações da empresa/estabelecimento.
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras que esclareçam as medidas de distanciamento social
adotadas pela empresa e como estas devem ser implementadas pelos
trabalhadores.
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2.4. MEDIDA 4
Higienização e desinfeção de superfícies
Porquê?
A limpeza das superfícies, quando agregada à lavagem com água quente e
detergente, possibilita a remoção da matéria orgânica que favorece a sobrevivência e proliferação dos microrganismos e, desta forma, promove a
sua eliminação. A desinfeção de superfícies elimina, destrói ou inativa os
microrganismos. Assim, complementar a higienização das superfícies com a
desinfeção das mesmas evita a transmissão da SARS-CoV-2 (COVID-19) nos
locais de trabalho.

De que forma?
Em termos gerais, deve ser reforçado o plano de higienização e desinfeção
da empresa/estabelecimento. De realçar que em matéria de desinfeção:
• Superfícies, incluindo de mobiliário (ex. balcões e mesas) e de revestimentos (ex: pavimento do chão), devem ser desinfetadas com produtos adequados. Nas situações em que se utilizar lixívia, deve-se lavar
primeiro a superfície com água quente e detergente, aplicar de seguida
a lixívia (diluída em água), deixar atuar a lixívia durante 10 minutos e
depois enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar.
• Mobiliário e equipamentos não tolerantes à lixívia (ex. telemóveis)
poderão ser desinfetados, após a limpeza, com toalhetes humedecidos
em desinfetante ou em álcool.
• Instalações sanitárias devem ser desinfetadas com produto de limpeza misto que contenha, em simultâneo, detergente e desinfetante na
composição, por ser mais fácil e rápida a aplicação e a ação.

Como?
• Reveja o plano de higienização e desinfeção das instalações de forma a intensificar as rotinas e protocolos a todos os níveis (revestimentos, equipamentos, utensílios e outras superfícies) e para as várias zonas da empresa, sobretudo para aquelas em que existe maior risco de
transmissão da infeção.
• Inclua planos de higienização e desinfeção para as novas exigências de prevenção (ex. desinfeção de superfícies após reunião, após a
utilização de ferramentas, equipamentos, veículos ou máquinas, após o
atendimento a utente/cliente/público e respetivas barreiras físicas, etc.).
• Institua a desinfeção diária das superfícies, ou entre cada utilização (esta quando aplicável), ou outra periodicidade, de acordo com as
necessidades existentes. Assegure a desinfeção periódica, ao longo do
tempo de trabalho, de objetos ou superfícies que tenham um contacto
frequente (ex. telefones, teclados, ferramentas, maçanetas das portas,
corrimãos, interruptores de luz, botões de máquinas, etc.), mesmo que
haja necessidade de interromper o trabalho para a sua realização.
• Adquira os produtos e equipamentos necessários, de acordo com
a revisão do plano de higienização e desinfeção da empresa/estabele-
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cimento. Não utilize equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo
risco de recirculação de aerossóis e/ou de projeção de poeiras com partículas.
• Utilize produtos devidamente rotulados, nas doses corretas e de
acordo com as recomendações do fabricante, que sejam eficazes no
combate à propagação do COVID-19, exceto se ponderosas razões de
segurança alimentar a tanto obstem.
• Forneça aos trabalhadores materiais (ex. toalhetes desinfetantes) ou
produtos que permitam a desinfeção das superfícies (ex. mesa, ferramentas, etc.) sempre que necessário.
• Monitorize frequentemente e mantenha um registo da higienização
e desinfeção das várias áreas da empresa.
• Assegure que os trabalhadores, ou a entidade prestadora de serviços
que procede às atividades de higienização e desinfeção, têm instituídas,
nos seus procedimentos, as necessárias medidas que evitam o risco de
transmissão da COVID-19 (ex. panos específicos para cada área de risco/tipo de superfície).
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras que esclareçam as medidas de higienização e desinfeção implementadas pela empresa, assim como os procedimentos que
devem ser adotados pelos trabalhadores.

ºc

2.5. MEDIDA 5
Auto monitorização de sintomas
Porquê?
A temperatura ≥ 38.0ºC (febre), a tosse persistente (ou agravamento da tosse
habitual) e a dispneia / dificuldade respiratória são os sintomas comuns da
COVID-19. A auto monitorização destes sintomas (pelo trabalhador) permite
identificar Casos Suspeitos de COVID-19 e encaminhar para os necessários
serviços de saúde. Sempre que se identifica um trabalhador com COVID-19,
caberá à Autoridade de Saúde, em estreita articulação com o médico do trabalho da empresa, identificar os respetivos contactos e adotar medidas de
descontaminação que evitem a transmissão da doença na empresa.

De que forma?
Em termos gerais, os trabalhadores devem efetuar a auto monitorização de
sintomas da COVID-19 através da medição da temperatura e pela confirmação da ausência de sintomas respiratórios (agravamento da tosse habitual e
dispneia / dificuldade respiratória). Na existência de sintomas o trabalhador
deverá dirigir-se para a área/sala de isolamento da empresa e adotar os procedimentos estabelecidos na Orientação n.º 06/2020, da DGS.

REPÚBLICA
PORTUGUESA
SAÚDE

SAÚDE E TRABALHO | MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS EMPRESAS

13

Como?
• Incentive os trabalhadores que tiverem sintomas da COVID-19 a ficarem no domicílio e a contactarem o SNS24 (808 24 24 24), comunicando
esta situação às respetivas chefias.
• Sensibilize TODOS os trabalhadores para, diariamente, procederem
à auto medição da temperatura corporal e confirmarem a ausência de
tosse persistente ou de dificuldade respiratória, antes de iniciarem o
trabalho.
• Adquira termómetro(s), preferencialmente, digital(ais) ou por infravermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo.
• Informe TODOS os trabalhadores que se desenvolverem um quadro
respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual) OU febre (temperatura ≥ 38.0ºC) OU dispneia / dificuldade respiratória, este é um Caso Suspeito de COVID-19, pelo que se devem dirigir
para a “área de isolamento” da empresa e contactar o SNS24 (808 24
24 24).
• Confirme que TODOS os trabalhadores sabem agir numa situação
de Caso Suspeito a COVID-19 e reforce esta informação sempre que
necessário.
• Afixe posters informativos ou utilize outros meios e plataformas digitais que alertem para o contacto do SNS24 (808 24 24 24) e para os
sintomas da COVID-19.
• Alerte os trabalhadores que tomam paracetamol, ibuprofeno ou aspirina que estes e outros medicamentos podem mascarar sintomas da
infeção, pelo que deverão ter especial atenção ao seu estado de saúde.
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras que esclareçam o trabalhador da importância da auto
monitorização de sintomas, para o próprio, para a empresa e colegas,
assim como para a sua família.

2.6. MEDIDA 6
Proteção individual
Porquê?
A colocação, utilização e remoção adequadas de todo o equipamento de
proteção individual (EPI), preconizado pelos Serviços de SO/SST, evitam a exposição do trabalhador a SARS-CoV-2 e à infeção.

De que forma?
Os Serviços de SO/SST definem os EPI necessários para cada trabalhador,
tendo em conta aspetos como a atividade profissional, as tarefas de trabalho, o risco de exposição a COVID-19 e as características individuais do trabalhador. Os EPI necessários fornecer aos trabalhadores devem ser disponibilizados pelo empregador. No âmbito da COVID-19 salienta-se que:
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• Existem grupos profissionais (ex. guardas prisionais, forças militares e de segurança, profissionais de alfândegas - aeroportos e portos,
profissionais externos de manutenção de hospitais, funcionários e voluntários de distribuição de bens essenciais ao domicílio, profissionais
das câmaras municipais, profissionais que prestem atendimento ao público) com indicação para o uso de máscaras faciais, de acordo com a
Orientação n.º 019/2020 da DGS.
• Existem ainda recomendações específicas de EPI para: profissionais de cuidados post mortem, autópsia e casas mortuárias (Norma
002/2020 da DGS); profissionais de farmácias comunitárias (Norma
003/2020 da DGS); profissionais responsáveis por manter a acomodação dos clientes no hotel ou alojamento (Orientação n.º 008/2020 da
DGS); funcionários de limpeza (Orientação n.º 14/2020 da DGS); profissionais que realizam colheita de amostras para COVID-19 (Orientação
n.º 015/2020 da DGS).

Como?
• (Re)avalie a proteção dos trabalhadores face à epidemia da COVID-19, na sequência da (re)avaliação de riscos, efetuada pelos Serviços
de SO/SST da empresa.
• Adquira os necessários EPI para os trabalhadores.
• (In)forme e sensibilize os trabalhadores quanto à colocação, utilização, remoção e manutenção dos respetivos EPI.
• Promova a realização de exercícios práticos sobre a correta colocação e remoção dos EPI pelos trabalhadores, visando a prevenção do
risco de infeção por SARS-CoV-2 e a efetiva proteção do trabalhador.
• Assegure que os trabalhadores cumprem as recomendações preconizadas e fornecidas quanto à colocação, utilização e remoção dos EPI,
reforçando a informação transmitida sempre que necessário.
• Assegure a necessária manutenção dos EPI, sempre que aplicável.
• Combine as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, ações de sensibilização e de
formação sobre proteção individual, com especial incidência nos procedimentos de colocação, utilização, remoção do EPI.

2.7. MEDIDA 7
(In)formação
Porquê?
Uma informação clara e sistematizada é um importante meio de coesão que
permite comunicar medidas e soluções aos trabalhadores sobre a COVID-19,
reduzindo a incerteza e a ansiedade e evitando pânico desnecessário. Somente com trabalhadores informados, esclarecidos e sensibilizados se pode
requerer que estes adotem comportamentos específicos para prevenir a
transmissão da COVID-19 no local de trabalho.
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De que forma?
O empregador, nomeadamente através dos Serviços de SO/SST, deve (in)
formar os trabalhadores sobre a COVID-19, relativamente a aspetos relevantes para a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores nos locais de
trabalho, tendo como principal finalidade assegurar o desenvolvimento das
atividades de trabalho com condições de salubridade, conforto e segurança.

Como?
• Informe os trabalhadores sobre a epidemia da COVID-19 e seu impacte na empresa, salientando as alterações de funcionamento que serão
concretizadas em termos de gestão, processos, procedimentos, recursos, comunicação, entre outros aspetos.
• Comunique a TODOS os trabalhadores as medidas de prevenção
que a empresa está a implementar/implementou no âmbito da COVID-19. Deverão ser transmitidas as principais medidas coletivas, de
âmbito organizacional e de funcionamento da empresa/estabelecimento, assim como as medidas individuais (ex. EPI).
• Informe e forme os trabalhadores no âmbito da COVID-19 enquanto
fator de risco para a saúde e segurança do trabalho. Este fator deve
ser enquadrado no âmbito da prevenção global de riscos profissionais
visando o incremento da cultura de saúde e segurança do trabalho e da
promoção da saúde dos trabalhadores.
• Esclareça as dúvidas e preocupações dos trabalhadores no âmbito
da COVID-19, por meios de comunicação da empresa expeditos e céleres.
• Realize ações de (in)formação, sobretudo quanto aos seguintes aspetos: a) COVID-19 enquanto fator de risco para a SST, sintomatologia
e forma de transmissão; b) Medidas de prevenção; c) Procedimentos a
adotar perante um Caso Suspeito de COVID-19 e com quem deve articular; d) Materiais de apoio que podem ser consultados, nomeadamente
os disponibilizados pela DGS.
• Utilize as novas metodologias de informação e de comunicação online (ex. comunicações eletrónicas e videoconferências) para difundir
informação de saúde e segurança do trabalho e partilhar instrumentos
de apoio no âmbito da COVID-19.
• Consulte os órgãos oficiais nacionais, para evitar informações falsas
e alarmistas sobre a COVID-19, que podem espalhar receios infundados
e comportamentos de pânico entre a população. Tenha especial atenção à informação epidemiológica sobre a COVID-19 da zona geográfica
da empresa (região) e respetivo risco comunicado pelas Autoridades de
Saúde.
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3 Informação Adicional
Informação adicional poderá ser consultada em:
https://covid19.min-saude.pt
https://covid19estamoson.gov.pt
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional.aspx
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Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro,
emite-se a Orientação seguinte:
1. Como definir um evento de massas1
Um evento é considerado evento de massas se o número de pessoas que reúne é tão elevado que
tem o potencial de sobrecarregar os recursos de planeamento e de resposta do sistema de saúde
da comunidade em que ocorre. É, portanto, fundamental considerar a localização e a duração do
evento, bem como o número de participantes, entre outras variáveis.
2. Avaliação do risco para eventos de massas
A presente Orientação tem como objetivo atualizar os procedimentos em relação à concentração
de participantes e a sua acessibilidade em eventos de massas, tendo em conta a evolução da
situação epidemiológica de COVID-19 a nível nacional e internacional, sem prejuízo de novas
atualizações.
De acordo com a mais recente avaliação de risco do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo
de Doenças (ECDC)2 a 12 de março de 2020, Portugal permanece numa situação de introdução
múltipla e transmissão local limitada relativamente à infeção por novo coronavírus, na qual o
cancelamento de eventos de massas é justificado em situações excecionais. Contudo, a dinâmica
da evolução epidemiológica dos últimos dias, que se constata em certas áreas geográficas do país
sugere um cenário mais complexo e eventualmente de rápida evolução da infeção por novo
coronavírus, que aconselha a que algumas medidas sejam escaladas, atento o princípio da
precaução e sem prejuízo do princípio da proporcionalidade.

1

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19

2

European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic:
increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.
Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020 atualizada a 16/03/2020
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Adicionalmente, a literatura3 recomenda o cancelamento de eventos de massas com o objetivo de
evitar a transmissão entre um elevado número de pessoas em espaços confinados. Mesmo em
eventos realizados em espaços no exterior, os participantes podem ter um contacto próximo, quer
nas entradas, quer nas saídas e também nos transportes públicos, e, portanto, devem ser evitados.
Com efeito, o cancelamento ou adiamento de eventos de massas que, pelo seu número de
participantes, proveniência dos mesmos ou condições de realização, sejam suscetíveis de gerar
riscos inadequados, pode ser implementado nas fases iniciais de uma ameaça epidémica,
especialmente quando o número de casos confirmados é ainda reduzido. A evidência aponta para
uma maior efetividade destas decisões na fase atual, e não em fase mais tardia.
O cancelamento ou adiamento de eventos de massas não deve ser encarado com alarmismo, mas
sim com a prudência e a responsabilidade que a todos se exige neste momento.
Reconhece-se o potencial impacto social e económico destas decisões, pelo que a sua manutenção
e duração deve ser permanentemente avaliada, acompanhando-se a evolução do conhecimento
sobre o comportamento da COVID-19, tendo em conta a situação epidemiológica local, regional,
nacional e internacional.
3. Orientações sobre eventos de massas
Na medida em que se considera que os eventos de massas podem contribuir para aumentar a
propagação da infeção, e tendo como prioridade a proteção da saúde pública, estabelecem-se as
seguintes orientações:
a. Adiar ou cancelar todos os eventos que impliquem, ou possam implicar, a concentração de
mais de 100 pessoas;
b. Adiar ou cancelar todos os eventos que não garantam condições para assegurar o
distanciamento social recomendado;
c.

Adiar ou cancelar todos os eventos que impliquem, ou possam implicar, a participação de
pessoas que estiveram presentes, nos 14 dias anteriores, em áreas nacionais ou internacionais
onde existe transmissão comunitária ativa e sustentada do vírus (atualizáveis conforme a
evolução epidemiológica em:

https://covid19.min-saude.pt/areas-com-transmissao-

comunitaria-ativa/);
d. Interdição do acesso a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infeção respiratória
aguda (febre, tosse ou dificuldade respiratória);
e. Restringir a participação de profissionais de saúde em eventos como congressos, conferências,
colóquios ou outras reuniões científicas, face à sua relevância para o funcionamento do
sistema de saúde num contexto epidémico, e à necessidade de proteção destes mesmos

3

European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations relating to social distancing measures in
response to the COVID-19 epidemic. Stockholm: ECDC; 2020.
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profissionais em linha com o determinado em outros países e com as recomendações de
ordens profissionais.

4. Recomendações da Direção-Geral da Saúde
Recomenda-se a todas as pessoas que observem medidas de distanciamento social, de higiene
das mãos e de etiqueta respiratória, em todas as circunstâncias, incluindo nas situações em que
se verifiquem aglomerados de pessoas de qualquer dimensão, assim como a adoção de medidas
ainda mais restritas para proteção dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e
pessoas com doença crónica).
Reitera-se que o risco que se pretende controlar estabelece-se em função das caraterísticas dos
eventos, pelo que uma avaliação de risco pode ser excecionalmente elaborada, a pedido do
promotor/organizador do evento.
Estas orientações têm efeito imediato e aplicam-se até ao dia 9 de abril de 2020, sendo reavaliadas
em função da evolução epidemiológica.
Para mais informações consulte o site da Direção-Geral da Saúde através de https://covid19.min-

saude.pt/

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde

Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020 atualizada a 16/03/2020

3/3

Alameda D. Afonso Henriques, 45 | 1049-005 Lisboa – Portugal | Tel: +351 21 843 05 00 | Fax: + 351 21 843 05 30 | E-mail: geral@dgs.min-saude.pt | www.dgs.pt

ORIENTAÇÃO
NÚMERO:

023/2020

DATA:

08/05/2020

ASSUNTO:

COVID-19
Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas

PALAVRASCHAVE:

COVID-19; SARS-CoV-2;
Restauração e Bebidas

PARA:

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas

CONTACTOS:

medidassaudepublica@dgs.min-saude.pt

Coronavírus;

Estabelecimentos

de

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
−

Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca,
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).

−

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

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt.
Os estabelecimentos de restauração e bebidas, pelas suas características, podem ser locais
de transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou indireto. Por isso,
medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da
doença nestes contextos.
Assim, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de
26 de janeiro, a Direção-Geral emite a seguinte Orientação:

Medidas a Adotar para a Diminuição da Transmissão da COVID-19
Empresas
1. Os estabelecimentos devem assegurar que todas as pessoas que neles trabalham e que
o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras, da lavagem correta
das mãos (Anexo I), da etiqueta respiratória (Anexo II), assim como as outras medidas
de higiene pessoal e ambiental. Salienta-se ainda a importância de:

a. Elaborar e/ou atualizar o seu próprio Plano de Contingência específico para COVID19, de acordo com a Orientação 006/2020 “Procedimentos de prevenção, controlo e
vigilância em empresas”, da Direção-Geral da Saúde (DGS) [1];
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b. Fornecer a todos os colaboradores o Plano de Contingência e garantir que estão
aptos para colocar em prática todas as medidas preconizadas, informando-os
especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um cliente ou colaborador
com suspeita de COVID-19;
c.

Reduzir a capacidade máxima do estabelecimento (interior, incluindo balcão, e
esplanada), por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado (2 metros)
entre as pessoas nas instalações e garantir o cumprimento da legislação em vigor. A
capacidade máxima de pessoas/serviço do estabelecimento deve estar afixada em
documento próprio, visível para o público;

d. Privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como
as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away;
e. Dispor, sempre que possível, as cadeiras e as mesas por forma a garantir uma
distância de, pelo menos, 2 metros entre as pessoas (Anexo III):

f.

i.

A disposição dos lugares em diagonal pode facilitar a manutenção da
distância de segurança;

ii.

Os coabitantes podem sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma
distância inferior a 2 metros.

Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras,
permitindo que os colaboradores o façam, sempre dentro das considerações do
ponto anterior (ponto e);

g. Antever todas as circunstâncias que podem ocorrer no estabelecimento, por forma
a promover a adequada distância entre as pessoas, por exemplo (Anexo IV):
i.

Sempre que possível e aplicável, promover e incentivar o agendamento
prévio para reserva de lugares por parte dos clientes;

ii.

Os lugares em pé, pela dificuldade de garantir a distância entre as pessoas,
estão desaconselhados, assim como as operações do tipo self-service,
nomeadamente buffets e dispensadores de alimentos que impliquem
contato por parte do cliente [2];

iii.

Nos pedidos/pagamentos ao balcão, no caso de poder formar-se uma fila de
espera, os clientes devem ser incentivados a manter uma distância de, pelo
menos, 2 metros o que pode ser conseguido através da sinalização do local
onde devem permanecer à espera da sua vez [3];

iv.

A fila de espera no espaço exterior ao estabelecimento deve garantir as
condições de distanciamento, segurança. Tal pode ser conseguido através
de sinalética ou informação adequada.

v.

A circulação das pessoas para as instalações sanitárias, que devem ocorrer
em circuitos onde seja possível manter a distância adequada entre as
pessoas que circulam e as que estão sentadas nas mesas.
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h. Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool localizados perto da
entrada do estabelecimento e noutros locais convenientes, associados a uma
informação incentivadora e explicativa (Anexo I);
i.

Garantir que as instalações sanitárias dos clientes e dos colaboradores possibilitam
a lavagem das mãos com água e sabão e a secagem das mãos com toalhas de papel
de uso único. As torneiras devem ser, sempre que possível, automáticas. A utilização
de secadores que produzem jatos de ar não é recomendada. Sempre que possível
os lavatórios devem estar acessíveis sem necessidade de manipular portas;

j.

Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a
Orientação 014/2020 “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de
atendimento ao público ou similares”, da DGS [4]. Os protocolos de limpeza e
desinfeção devem ser reforçados, incluindo:

i.

Desinfetar pelo menos seis vezes por dia, e com recurso a detergentes
adequados, todas as zonas de contato frequente (por exemplo, maçanetas
de portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos,
etc.);

ii.

Desinfetar após cada utilização, com recurso a detergentes adequados, os
equipamentos críticos (tais como terminais de pagamento automático e
ementas individuais);

iii.

Higienizar pelo menos três vezes por dia as instalações sanitárias com
produto que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1);

iv.

Trocar as toalhas e higienizar as mesas com produtos recomendados entre
cada cliente.

k. Retirar os motivos decorativos nas mesas;
l.

Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser
manipuladas pelos clientes (por exemplo, placas manuscritas ou digitais) ou adotar
ementas individuais de uso único (por exemplo, seladas ou impressas nas toalhas
de mesa descartáveis) ou ementas plastificadas e desinfetadas após cada utilização;

m. Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do
restaurante, por exemplo através da abertura de portas e janelas. Em caso de
utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em
modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção
adequada (desinfeção por método certificado).
n. Garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP.
Colaboradores
1.

Os colaboradores de estabelecimentos de restauração e bebidas devem:

a. Conhecer as medidas que constam do Plano de Contingência e saber como agir
perante um caso suspeito de COVID-19;
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b. Cumprir as recomendações de segurança e reportar à empresa ou às entidades
competentes situações de incumprimento das medidas implementadas que podem
condicionar perigo para a Saúde Pública;
c.

Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória recomendadas pela
Direção-Geral da Saúde;

d. Higienizar as mãos entre cada cliente;
e. Utilizar corretamente uma máscara, durante todo o período de trabalho num espaço
com múltiplas pessoas, respeitando as condições de higiene e de segurança durante
a sua colocação, utilização e remoção. Contemplar a necessidade de substituição da
máscara, adotando as boas práticas de utilização. O uso de máscara não substitui
outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que
devem ser mantidas [5,6];
f.

Garantir que a disposição das mesas e das cadeiras no estabelecimento permitem
uma distância de, pelo menos, 2 metros entre todas as pessoas;

g. Manter, sempre que possível, uma distância de 2 metros dos clientes e dos outros
colaboradores;
h. Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do
cliente que os vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e
acondicionamento;

2.

i.

A loiça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar com detergente,
a temperatura elevada (80-90ºC) [7];

j.

Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber:
i.

O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a
adequada e frequente higienização das mãos;

ii.

Os colaboradores não devem entrar em contato com alimentos expostos e
prontos para comer com as próprias mãos e devem usar utensílios
adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou
equipamentos de distribuição [8];

iii.

Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa.
Antes que essa passagem aconteça as luvas devem ser substituídas;

iv.

O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas para uma tarefa e deve ser
substituído se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um
colaborador estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as
luvas devem ser substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário
[9].

Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não
devem apresentar-se no local de trabalho, e devem contactar a Linha SNS24 (808 24
24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder
de acordo com as indicações fornecidas.
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3.

Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19
durante o seu turno de trabalho devem ser considerados como Caso Suspeito e ser
encaminhados para a área de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência.

Clientes
1.

Por forma a contribuir para a limitação da transmissão da COVID-19, todos os clientes
devem assegurar as seguintes medidas:
a. Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à entrada e à
saída do estabelecimento (antes da refeição deve ser privilegiada a lavagem das
mãos com água e sabão);
b. Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto coabitantes);
c.

Cumprir medidas de etiqueta respiratória;

d. Considerar a utilização de máscara nos serviços take-away que estão instalados
dentro dos estabelecimentos, utilizando-a sempre de forma adequada de acordo
com as recomendações da DGS;
e. Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;
f.

2.

Dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contato físico
entre o colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático
contactless);
Se apresentar sinais ou sintomas de COVID-19 não deve frequentar espaços públicos.

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde
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Anexo I - Cartaz informativo sobre lavagem das mãos
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Anexo II – Cartaz informativo sobre medidas de etiqueta respiratória
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Anexo III – Exemplo de disposição no espaço das cadeiras e mesas
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Anexo IV – Exemplo de disposição no espaço das cadeiras, mesas,
lugares ao balcão e filas para pedidos/pagamentos

.
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