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1. Enquadramento da situação 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam, a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades 

económicas. 

 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e 

orientações. Dada a organização estrutural dos espaços de um Parque Aquático, 

nas quais estão englobados uma série de setores de atividade diferentes, 

destacam-se INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020, a ORIENTAÇÃO 006/2020 

de 29/02/2020 atualizada a 29/04/2021, a Informação 010/2020 de 13/04/2020, 

a Orientação 023/2020 de 08/05/2020 e a Orientação 030/2020 de 29/05/2020 

atualizada a 08/06/2020, a serem atualizadas pela DGS de acordo com a evolução 

da situação. 

 

Este documento, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, 

de 02/03/2020, designado por plano de contingência, define um conjunto de 

orientações que permite a preparação e adequação da resposta da empresa, 

centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde 

dos trabalhadores e clientes, assegurando a continuidade da sua atividade. 

 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a 

aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS, pelo 

que este documento exige um carácter dinâmico e uma atualização 

permanente. Deverá ser consultado o sítio https://www.dgs.pt/corona-

virus/documentos/orientacoes.aspx. 

http://www.dgs.pt/corona-virus/documentos/orientacoes.aspx
http://www.dgs.pt/corona-virus/documentos/orientacoes.aspx
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À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde 

Pública, procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos 

serviços e estabelecimentos, determinando, quando necessário, medidas 

corretivas, incluindo a interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o 

encerramento. (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 

 

2. O que é a COVID-19. 

 

COVID-19 é o nome atribuído pela organização mundial de saúde à doença 

provocada pelo novo corona vírus SARS-COV-2. Resulta das palavras “Corona”, 

“Virus” e “Doença” com indicação do ano em que surgiu (2019). Pode causar 

infeção respiratória grave como a pneumonia.  

Este vírus foi identificado a primeira vez em humanos, no final de 2019 na cidade 

chines Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros 

países. 

Os coronavírus são um grupo de vírus conhecidos desde meados de 1960, que 

podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas infeções estão 

associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou 

evoluir para uma doença mais grave como pneumonia.  

 

 2.1 Principais sintomas 

Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19 são:  

 ➢ Febre (temperatura ≥ 38ºC) sem outra causa atribuível; 

 ➢ Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a dores 

de cabeça ou dores generalizadas do corpo;  

 ➢ Cansaço; 

 ➢ Dispneia/Falta de ar (dificuldade respiratória) sem outra causa atribuível; 
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➢ Anosmia de início súbito (perda de olfato); 

➢ Disgeusia ou ageusia de inicio de súbito (diminuição ou perda de 

paladar). 

 

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. 

 

 2.2 Tempo de incubação 

O período de incubação (tempo decorrido entre a exposição ao vírus e o 

aparecimento de sintomas) é atualmente considerado de 14 dias. 

 

2.3 Como se transmite 

A COVID-19 transmite-se pessoa a pessoa, por contato próximo com pessoas 

infetadas pelo SARS-COV-2 (transmissão direta), ou através do contato com 

superfícies e objetos contaminados (transmissão indireta). 

A transmissão por contato próximo ocorre principalmente através de gotículas 

que contem partículas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas 

infetadas, quando tossem ou espirram, e que podem atingir diretamente a boca, 

nariz e olhos de quem estiver próximo. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa 

infetada e, desta forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes 

objetos ou superfícies, tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca. 

A pessoa pode transmitir a infeção cerca de um a dois dias antes do 

aparecimento dos sintomas, no entanto, a pessoa é mais infeciosa durante o 

período sintomático, mesmo que os sintomas sejam leves e muito inespecíficos. 
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Estima-se que o período infecioso dure de 7 a 12 dias em casos moderados e até 

duas semanas, em média, em casos graves. 

 

2.4 Critérios para a definição de caso COVID-19 

  

a) Critérios clínicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos 

seguintes critérios: tosse, febre, dispneia, anosmia, disgeusia e ageusia. 

 

b) Critérios epidemiológicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um 

dos seguintes critérios nos 14 dias antes do início de sintomas:  

- Contacto com um caso confirmado de COVID-19; 

- Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em 

situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento 

prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento ou instituição equiparada) e onde existe 

transmissão documentada de COVID-19;  

- Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo 

com SARS-CoV-2.  

 

c) Critérios imagiológicos:  

- Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos irregulares, 

com distribuição bilateral periférica e/ou subpleural, com predomínio nos lobos 

inferiores, e/ou consolidação com distribuição periférica e basal.  

- Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em vidro despolido, 

com uma distribuição periférica e subpleural; consolidações segmentares 

multifocais, com distribuição predominante subpleural ou ao longo dos feixes 
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broncovasculares; consolidação com sinal de halo invertido, sugerindo 

pneumonia organizativa.  

 

d) Critérios laboratoriais:  

- Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra 

respiratória;  

- Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de Antigénio 

(TRAg) em pelo menos uma amostra respiratória, realizados nos termos da Norma 

019/2020 da DGS.  

 

2.5 Classificação do Caso de COVID-19:  

 

a) Caso Possível: pessoa que preencha os critérios clínicos.  

b) Caso Provável: pessoa que preencha um dos seguintes critérios, critérios 

clínicos e critérios epidemiológicos ou critérios clínicos e critérios imagiológicos. 

c) Caso Confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais.  

 

2.6 Vacinação 

 

Foi aprovado o plano de vacinação contra a COVID-19 assente em valores de 

universalidade, gratuitidade, aceitabilidade e exequibilidade, tendo como 

objetivos de saúde pública: 

- Salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos por COVID-

19 e da redução dos surtos, sobretudo nas populações mais vulneráveis; 

- Preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta à pandemia 

e do estado.  
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Este plano é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento 

científico e à calendarização da chegada das diferentes vacinas contra a COVID-19 

a Portugal. 

 

3. Procedimentos preventivos 

 

3.1 Regresso de deslocações ao estrangeiro e clientes oriundos de 

outros países  

 

Estando prevista a abertura das fronteiras entre os países da Comunidade 

Europeia, recomenda-se aos funcionários da empresa a devida ponderação 

relativamente à conveniência das deslocações para fora do país, principalmente 

para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, 

identificados pelas Autoridades de Saúde. 

 

Os trabalhadores e demais acompanhantes que tenham regressado ou que 

tenham estado em contato próximo e direto com quem tenha regressado de país 

ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, 

nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a 

temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a 

tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais 

com contato físico. 

 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato 

à linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 
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Já quanto aos visitantes, nacionais ou estrangeiros, é impossível o controlo das 

suas movimentações e dos contatos estabelecidos antes da sua entrada no 

parque. Com a admissão de que parte das pessoas infetadas poderão não 

apresentar sintomas, torna-se essencial o cumprimento rigoroso das medidas de 

diminuição da capacidade de propagação do vírus. Neste caso, cabe a todos os 

funcionários do parque a observância do cumprimento dessas medidas por parte 

dos clientes (Anexo I).  

 

3.2 Medidas de prevenção diária 

 

➢ Realização de medições de temperatura corporal a trabalhadores para 

efeitos de acesso e permanência no local de trabalho, sendo expressamente 

proibido o registo da temperatura corporal associada à identidade da pessoa, 

salvo com expressa autorização da mesma. Caso haja medições de temperatura ≥ 

a 38 ºC, pode ser impedido o acesso dessa pessoa ao local de trabalho. 

(DL20/2020 de 1 de Maio) 

➢ Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto 

coabitantes);  

 

➢ De acordo com a lei 62-A/2020 é obrigatório o uso de máscara por pessoas com 

idade igual ou superior a 10 anos, em locais fechados, em filas de atendimento e 

em locais de espetáculos. Utilizar corretamente a máscara num espaço com 

múltiplas pessoas, respeitando as condições de higiene e de segurança durante a 

sua colocação, utilização e remoção (Anexo II). Contemplar a necessidade de 

substituição da máscara, adotando as boas práticas de utilização; 

➢ Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão durante 

pelo menos 20 segundos, à entrada e à saída do estabelecimento, após as 
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refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas 

(Anexo III); 

➢ Adotar medidas de etiqueta respiratória adequadas: 

 - Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

 - Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

   - Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

 - Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias. 

➢ Arejamento dos espaços, 

➢ Higienização e limpeza dos revestimentos, equipamentos, objetos e 

superfícies mais manuseados: corrimões, maçanetas de portas, balcões, 

torneiras,… 

➢ Disposição de suportes com solução antisséptica de base alcoólica em locais 

estratégicos: entrada do parque, refeitório, instalações sanitárias, área de 

isolamento, casas das máquinas, escritório e gabinetes, bilheteira, reservas, 

receção, registo biométrico…. 

➢ Mesmo após ser vacinado, deve continuar a cumprir todas as mediadas para 

a prevenção e controlo da transmissão do vírus, incluindo o uso de máscara. 

 

3.3. Medidas de vigilância 

➢ Reforço na atenção a sintomas nos trabalhadores: febre (≥ 38ºC), tosse, 

dificuldade respiratória. 

➢ Atenção a sintomas apresentados pelos clientes. 

➢ Fazer cumprir as regras estabelecidas 
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4. Operacionalização do Plano de Contingência 

 

4.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores ou clientes pode 

causar no serviço ou entidade. 

 

Indivíduos sintomáticos e Medidas de Isolamento 

 

A colocação de uma pessoa que apresente sintomas da doença numa área de 

“isolamento” visa impedir que outros trabalhadores ou clientes possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível na empresa e na comunidade. A área de “isolamento” 

(sala, gabinete, seção, zona) numa empresa tem como finalidade evitar ou 

restringir o contato direto dos trabalhadores/clientes com o indivíduo doente 

(com sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de 

caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos 

restantes indivíduos.  

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). Esta área deverá estar equipada com: telefone, cadeira 

ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo INEM), kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e 

saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, 

máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetro. Nesta área, ou 

próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

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

exclusiva do indivíduo com Sintomas/Caso Suspeito.  
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A empresa estabeleceu o(s) circuito(s) a privilegiar quando alguém com 

sintomas se dirige para a área de “isolamento”. Na deslocação do indivíduo com 

sintomas, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de 

pessoas/trabalhadores nas instalações. 

 

4.2. Cadeia de Comando e Controlo 

 

A cadeia de comando e controlo define a liderança e coordenação em situação de 

infeção do Coronavírus - COVID-19. Ela tem autoridade para tomar decisões e 

atuar em conformidade a todos os níveis de intervenção. A Coordenação global 

do plano é presidida pelos Diretores da empresa devidamente apoiada por uma 

Equipa operativa em articulação com as Autoridades de Saúde Locais 

 

4.2.1. Equipa operativa 

 

Nome Função na empresa Função no plano contingência 

Carlos Santinha Diretor Geral Coordenador 

Jorge Santinha Diretor Técnico Coordenador 

Ana Tendinha Diretora Comercial Coordenador 

Cláudia Correia Diretora de Comunicação Coordenador 

Gabriel Lopes Supervisor do Parque Responsável pela equipa operativa 

Susana Encarnação Eng.ª Alimentar Responsável pela equipa operativa 

Cláudia Cruz Eng.ª Biotecnologa Responsável pela equipa operativa 

Graça Gomes Responsável de reservas Responsável pela equipa operativa 

Enfermeiro de 
serviço 

Responsável de enfermaria 
Responsável na resposta de cuidados 

diferenciados de saúde 
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4.3 Procedimentos para um possível caso de infeção por COVID-19 

 

4.3.1 Sala de “isolamento”, localização e material 

 

A sala de isolamento fica localizada na “Sala dos familiares”, com sistema de 

ventilação mecânica, casa de banho privativa, um dispensador de solução 

hidroalcoólica, máscaras, luvas, marquesa, água potável, um termómetro, um 

balde do lixo com um saco de plástico e um telefone. 

 

Os responsáveis pelo encaminhamento, serão os elementos da equipa operativa. 

 

 

4.3.2 Aquisição de equipamentos e produtos  

 

A empresa reforçou os equipamentos e produtos considerados necessários 

para a higiene pessoal, limpeza e desinfeção de superfícies, de acordo com a 

orientação número 006/2020 da DGS de 26/02/2020. 

 

4.3.3 Identificar os profissionais de saúde e os seus contatos 

 

- Linha SNS 24 - 808 24 24 24 

- Centro de Saúde da Lagoa – 282 340 370 

- Bombeiros Voluntários de Lagoa – 282 352 888 

- Unidade de Saúde Pública – 282 340 377 

- Autoridade de Saúde local - Drª Maria Teresa Pereira- 962584415 
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4.3.4 Informar e formar o staff da Correia e Santinha, Lda. 

  

➢ Reunir com toda a Equipa Operativa. 

➢ Enviar o Plano de Contingência e os cartazes da DGS a todos os elementos da 

empresa via email. 

➢ Promover a realização de sessões de esclarecimento  

➢ Disponibilizar no site da empresa o Plano de Contingência, bem como um link 

para a DGS – página do COVID-19. 

➢ Facultar informações e esclarecimento a todos os funcionários. 

➢ Distribuir pela empresa cartazes alusivos ao COVID-19, nomeadamente na 

entrada, casas das máquinas, instalações sanitárias, escritórios e gabinetes, 

restaurantes e quiosques, reservas e receção, área de isolamento e bilheteira. 

 

5. Diligências a efetuar na presença de suspeitos de infeção por COVID-19 

 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade. 

 

5.1 Procedimentos num caso suspeito  

 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como 

critérios clínicos, febre, tosse, dificuldade respiratória, diminuição ou perda de 

olfato e paladar, associados a critérios epidemiológicos. 

No caso dos trabalhadores, que apresentem critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, informa a 

direção da empresa (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre 
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na empresa, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de 

contingência.  

Nas situações necessárias o responsável acompanha o trabalhador até à área 

de “isolamento”. Quem presta assistência ao Trabalhador com sintomas, deve 

colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara KN95/FFP2 

e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de 

controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contato com o 

Trabalhador doente. 

 

No caso de deteção de clientes que apresentem critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve ser feito 

o isolamento imediato do mesmo e a transmissão de informação à direção da 

empresa (preferencialmente por via rádio), para que possa ser de imediato 

conduzido para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. 

Quem acompanha/presta assistência ao cliente com sintomas, deve colocar, 

momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara KN95/FFP2 e luvas 

descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de 

infeção quanto à higiene das mãos, após contato com o doente. Deve também 

fornecer de imediato uma máscara cirúrgica ao cliente com sintomas antes do 

início da deslocação do mesmo para a área de isolamento. 

 

Já na área de “isolamento” o responsável pelo serviço de enfermagem do 

parque contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) 

quanto a sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso 

suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 
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➢ Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica. O trabalhador informa a chefia/empregador sobre 

a não suspeição de COVID-19 e é cessada a ativação da Fase 1 do Plano de 

Contingência. (Anexo IV); 

➢ Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 presta informações 

quanto ao encaminhamento que o trabalhador deve seguir. O trabalhador 

informa a chefia/empregador de que foi considerado caso possível, com 

exceção das situações em que o estado de saúde não permita. Ao regressar do 

trabalho para o domicílio não deve utilizar transportes públicos. (Anexo IV)  

 

Quando se confirma a suspeição de COVID-19 pelo SNS 24 é acionada a Fase 2 

“Caso Suspeito” do Plano de Contingência para a COVID-19 da empresa. (Anexo 

IV) 

 

Em caso de pessoa suspeita, a empresa dispõe de teste de antigénio. Os 

resultados são conhecidos apos a 15 a 30minutos da realização. 

 

O caso possível é submetido a teste laboratorial para SARS-CoV-2.  

 

Na existência de caso possível ou de caso provável, o empregador:  

a. Interdita e restringe o acesso de outros trabalhadores à área de 

isolamento (exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência) até ser 

devidamente limpa e desinfetada; 

b. Comunica aos trabalhadores a ativação da Fase 2 “Caso Suspeito” do 

Plano de Contingência para a COVID-19;  

c. Informa os Serviços de SST/SO sobre o caso possível;  
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d. Confirma a efetiva implementação das medidas de prevenção definidas 

no Plano de Contingência, de acordo com a presente Orientação.  

 

Um novo caso possível na empresa não carece que o empregador proceda a nova 

comunicação aos trabalhadores sobre a ativação da Fase 2 do Plano de 

Contingência, se esta Fase, à data, já estiver ativada. 

 

5.2 Procedimento perante um caso confirmado  

 

 O trabalhador com resultado de teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2, fica 

em isolamento, sendo determinado pela Autoridade de Saúde o confinamento 

obrigatório, de acordo com a legislação vigente. O término do isolamento do caso 

confirmado (trabalhador) e o regresso ao trabalho só se concretizam após o 

cumprimento dos critérios estabelecidos na Norma nº 004/2020 da DGS. É 

acionada a Fase 3 “Caso Confirmado” do Plano de Contingência para a COVID-19 

da empresa (Anexo IV) se o caso confirmado (trabalhador) tenha estado, no 

período de transmissibilidade, na empresa ou em contato com trabalhador(es) da 

empresa. 

 

O conhecimento de caso confirmado, obriga ao empregador: 

a. Realizar/reforçar a limpeza e desinfeção das instalações em geral da 

empresa, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo caso confirmado. Deve ser dada especial atenção à limpeza e 

desinfeção do posto de trabalho do caso confirmado e aos espaços comuns, 

nomeadamente instalações sanitárias, balneários e vestiários utilizados por este.  

b. Informar, sobre o caso confirmado, o médico do trabalho responsável 

pela vigilância da saúde do trabalhador. 
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c. Realizar uma nova avaliação de risco pelos Serviços de SST, visando 

reavaliar as medidas preventivas estabelecidas para a empresa no âmbito da 

COVID-19. Nesta (re)avaliação devem ser consideradas as medidas preconizadas 

pela Autoridade de Saúde Local.  

d. Comunicar aos trabalhadores a ativação da Fase 3 “Caso Confirmado” do 

Plano de Contingência para a COVID-19.  

e. Garantir que os Serviços de SST, em articulação com a Autoridade de 

Saúde, identificam os contatos do caso confirmado de COVID-19.  

Sempre que os sintomas compatíveis com COVID-19 se manifestem quando o 

trabalhador não esteja nas instalações da empresa, este deve contatar o SNS 24 

e, na situação de caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente procede à investigação epidemiológica. O Serviço de Saúde do 

Trabalho deverá colaborar com a Autoridade de Saúde em tudo o que esta 

considerar necessário para efeitos da referida investigação, nomeadamente na 

identificação de contatos, se o trabalhador em causa tiver estado nas instalações 

da empresa ou em contato com trabalhador(es) da empresa. 

 

5.3 Procedimento para deteção ativa e precoce de casos de infeção por 

SARS-COV-2 nas empresas 

  

Os Serviços de Saúde do Trabalho deverão proceder à deteção ativa e precoce de 

casos de infeção por SARS-CoV-2 nas empresas, mediante três principais ações:  

a. Identificação de potenciais contatos;  

b. Rastreios;  

c. Vigilância da saúde dirigida/específica. Identificação de potenciais contatos 
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Considera-se “contato" o trabalhador que esteve exposto, no local de trabalho, a 

um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 dentro do período de 

transmissibilidade, ou a material biológico infetado com SARS-CoV-2.  

 

Não se considera contato:  

a. O trabalhador que tenha tido um diagnóstico, confirmado 

laboratorialmente, de infeção pelo SARS-CoV-2, nos últimos 90 dias;  

b. O trabalhador que se encontre em teletrabalho ou tenha estado ausente 

ao trabalho (ex. por motivo de férias) no período de transmissibilidade em causa, 

desde que este não tenha contatado presencialmente com outros trabalhadores 

e/ou não tenha utilizado as instalações da empresa.  

Após o conhecimento de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 de 

trabalhador ou de outra pessoa que tenha utilizado as instalações da empresa 

e/ou que tenha estado em contacto com trabalhadores (contexto ocupacional), o 

médico do trabalho deve identificar, de forma célere, os trabalhadores que 

possam ser considerados contatos do caso confirmado, visando interromper 

eventuais cadeias de transmissão da doença na empresa.  

A Autoridade de Saúde territorialmente competente é responsável pelo rastreio 

de contatos (internos e externos à empresa), no âmbito do processo de 

investigação epidemiológica, e procede à classificação do risco de exposição de 

todos os contatos. Sempre que necessário, a Autoridade de Saúde articula-se com 

o empregador e com os Serviços de SST, que devem prontamente colaborar. 

A Autoridade de Saúde determina a vigilância e as medidas necessárias, de acordo 

com a classificação do risco de exposição: 

a. Ao contacto classificado de “alto risco” é determinado o isolamento 

profilático, ficando o trabalhador em confinamento obrigatório. Para o efeito é 

emitida uma Declaração de Isolamento Profilático, que o trabalhador deve 
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remeter à empresa. Só pode iniciar o trabalho no dia seguinte à data de fim do 

Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho. 

b. O contato classificado de “baixo risco” está sujeito a vigilância passiva 

durante 14 dias desde a data da última exposição, podendo manter a sua 

atividade laboral. O médico do trabalho, responsável pela vigilância da saúde de 

trabalhador que é um contato classificado como de baixo risco, sempre que este 

mantenha a atividade de trabalho, acompanha a evolução do estado de saúde 

do(s) mesmo(s) e institui as necessárias recomendações preventivas.  

Sempre que, na empresa, um trabalhador é classificado como um contato de 

baixo risco e apresente sintomatologia sugestiva de COVID-19, deve seguir o 

procedimento de caso possível. 

Todos os contatos de um caso confirmado realizam testes moleculares 

laboratoriais para SARS-CoV-2.  

 

Em situações de surto (dois ou mais casos confirmados):  

a. O médico do trabalho da empresa deverá enviar à Autoridade de Saúde 

uma lista indicativa (Anexo V) dos trabalhadores que têm uma elevada suspeição 

de serem contatos, especificando o tipo de exposição.  

b. Todos os trabalhadores identificados como contatos (de alto e/ou baixo 

risco) devem realizar teste laboratorial para SARS-CoV-2. (preferencialmente 

teste rápido de antigénio - TRAg), o mais cedo possível, que pode ser repetido 

sequencialmente, sob coordenação da Autoridade de Saúde.  

 

É cessada a ativação da Fase 3 do Plano de Contingência para COVID-19 quando 

termina o período de vigilância dos contactos determinados pela Autoridade de 

Saúde e nenhum trabalhador apresenta sintomas compatíveis com COVID-19.  
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6. Rastreios 

 

Os rastreios têm como objetivo a identificação da infeção por SARSCoV-2 em 

trabalhadores assintomáticos e sem contato com caso confirmado de COVID-19.  

Para deteção precoce de eventual infeção por SARS-CoV-2 e controlo da sua 

transmissão o empregador, através dos Serviços SST, deve instituir rastreios 

regulares (numa periodicidade recomendada de 14/14 dias), em especial nas 

seguintes situações:  

a. Setores e contextos laborais específicos (ex. com elevada concentração 

de trabalhadores nos espaços de trabalho);  

b. Empresas localizadas em concelhos que tem uma incidência cumulativa 

a 14 dias superior a 120/100.000 habitantes,  

d. Outras situações em que o risco de infeção por SARS-CoV-2 seja elevado, 

de acordo com a avaliação de risco.  

Para a realização de rastreios devem ser utilizados preferencialmente os testes 

rápidos de antigénio - TRAg, podendo ainda ser considerada a amostra de saliva 

para a realização de teste molecular. Estes testes não devem ser realizados em 

trabalhadores com história de infeção por SARS-CoV-2, confirmada 

laboratorialmente, nos últimos 90 dias, subsequentes ao fim do isolamento. 

Se no rastreio não forem identificados casos de infeção por SARS-CoV-2, mantém-

se a periodicidade do rastreio; se forem identificados um ou mais casos de infeção 

por SARS-CoV-2, deverá atuar-se de acordo com o procedimento de caso 

confirmado. 

O empregador é responsável pela realização dos testes de rastreio aos 

trabalhadores.  
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7. Vigilância da saúde dirigida/específica  

 

Numa situação urgente e emergente que suceda no Serviço de Saúde do Trabalho, 

a ausência de teste laboratorial não deve atrasar a prestação dos cuidados clínicos 

adequados, devendo, nestas circunstâncias, ser utilizado, pelos profissionais de 

saúde, o equipamento de proteção individual (EPI) adequado para a prestação de 

cuidados a doentes com suspeita de COVID-19. 

No regresso ao trabalho após o trabalhador ter tido COVID-19, recomenda-se, no 

âmbito da vigilância da saúde, a realização de exame de saúde ocasional pelo 

respetivo Serviço de Saúde do Trabalho. 

 

8. Resumo das Medidas a Adotar para a Diminuição da Transmissão da COVID-

19 durante o funcionamento da Empresa 

 

8.1. Medidas Gerais a aplicar a todos os setores da empresa 

 

 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, da etiqueta respiratória (Anexo VI), assim como as 

outras medidas de higiene pessoal e ambiental. Salienta-se ainda a importância 

de:  

➢ Atualizar o Plano de Contingência específico para COVID19, de acordo com 

a Orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS); 

 

➢ Fornecer a todos os colaboradores o Plano de Contingência e garantir que 

estão aptos para colocar em prática todas as medidas preconizadas, informando-
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os especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um cliente ou 

colaborador com suspeita de COVID-19;  

➢ 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 três metros entre 

chapéus-de-sol - e garantir o cumprimento da legislação em vigor. A capacidade 

máxima de pessoas do estabelecimento está afixada em documento próprio, 

visível para o público;  

➢ Foram criados circuitos de circulação com o intuito de minimizar 

cruzamentos e manter a distância adequada. (Anexo VII) 

➢ Privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas 

exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away;  

➢ Dispor, sempre que possível, as cadeiras e as mesas por forma a garantir 

uma distância de, pelo menos, 2 metros entre grupos “familiares”; 

➢ 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, 

de acordo com a sinalética utilizada. Apenas os colaboradores o poderão o fazer, 

garantindo sempre o devido distanciamento. 

➢ É recomendável, a aquisição antecipada dos ingressos, através da bilheteira 
online, no nosso website. 

➢ 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 através da sinalização do local onde devem permanecer à 

espera da sua vez;  

➢ A fila de espera no espaço exterior ao estabelecimento deve garantir as 

condições de distanciamento e segurança através de sinalética.  
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➢ A empresa disponibiliza dispensadores de solução hidroalcoolica 

localizados em pontos estratégicos ao longo de todas instalações, devidamente 

identificados e com a informação adequada. (Anexo VIII) 

➢ 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;  

➢ Os Balneários e chuveiros serão utilizados, mantendo-se a distância de 

segurança entre utilizadores e a higienização do espaço feita de forma regular. 

Os utilizadores só poderão entrar nestes espaços desde que venham calçados.  

➢ A utilização/aluguer de cacifos será organizada de modo a minimizar os 

cruzamentos entre clientes. 

➢ Disponibilização de dispensadores de água para enchimento da própria 

garrafa/copo do cliente, sem tocar no bocal do dispensador.  

➢ Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo 

com a Orientação da DGS. Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser 

reforçados, incluindo:  

• Desinfetar sempre que necessário, e após cada utilização, com 

recurso a detergentes adequados, todas as zonas de contato frequente (por 

exemplo, maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, sanitários, mesas, 

bancadas, cadeiras, corrimãos, terminais de pagamento automático, pegas de 

boias, tapetes, acessórios vários, etc.);  

➢ Assegurar sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, 

preferencialmente com ventilação natural, através de abertura de portas e 

janelas, nos períodos do dia com menor calor. Pode também ser utilizada 

ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – aquecimento, ventilação e ar 

condicionado). Nestes casos, deve ser garantida a limpeza e manutenção 

adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar 
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dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas 

de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível).  

➢ Garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP.  

➢ No caso de fornecedores de serviço (ex: empresas de manutenção) e 

fornecedores de produto que tenham obrigatoriamente que entrar no 

estabelecimento, deverá ser comunicado que a entrada é feita com máscara e 

após a higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

 

8.2 Medidas a Aplicar nas Piscinas e Divertimentos Aquáticos 

 

➢  A limpeza e desinfeção das piscinas deve ser realizada com o procedimento 

habitual, devendo-se substituir a água e proceder à cloragem (desinfeção 

química) como definido em protocolo interno.  

➢  Garantir que a água é testada regularmente quanto à química correta e 

desinfeção adequada, e verificar se a instalação está livre de outros riscos 

químicos e físicos.  

➢ Todos os registos dos resultados de testes de qualidade da água devem ser 

mantidos atualizados.  

➢  Obrigatoriedade de higienização das mãos na entrada do cais da piscina.  

➢  Recomendar aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma 

e área circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos.  

➢ Existem corredores de acesso unidirecionais para cada um dos 

divertimentos. Nesses corredores estão marcados pontos de 

distanciamento entre grupos. (Anexo VII) 

➢  Assegurar a limpeza e higienização dos equipamentos utilizados. Fica 

estabelecido que nos divertimentos em que seja necessário o uso de boia 

ou colchões, estes devem ser mantidos dentro das piscinas com água 
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clorada, com a face munida de pegas submersa, durante 2 minutos. Caso 

não seja possível realizar esta operação as pegas são desinfetadas com uma 

solução hidroalcoolica.   

➢  O Jacuzzi deve permanecer encerrado até indicação contrária. 

 

8.3. Higienização de Superfícies e Equipamentos 

 

O SARS-CoV-2 pode sobreviver nas superfícies e objetos durante tempos 

variáveis, que vão de horas a dias. É essencial serem garantidas medidas de 

higiene das superfícies, de forma a diminuir a transmissão do vírus: 

➢ Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies de acordo com 

a Orientação 014/2020 da DGS; 

➢ Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção várias vezes por dia e com 

recurso a agentes adequados de todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, 

balcões, mesas, corrimãos, gabinetes de atendimento, maçanetas de portas, 

teclados do computador, botões de elevador; casas de banho, puxadores, 

cabides, cacifos, superfícies de piscinas e similares, entre outros);  

➢ Limpeza e desinfeção de superfícies laváveis não porosas, no início do dia, 

antes e após cada utilização, com recurso a agentes adequados, de todos os 

equipamentos considerados críticos, ou seja, equipamentos de utilização por 

várias pessoas. 

 

9.Retrospetiva das Regras Para Colaboradores 

 

Os colaboradores devem:  

➢ Conhecer as medidas que constam do Plano de Contingência COVID-19; 
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➢ 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;  

➢ Evitar a concentração dos colaboradores na entrada e na saída, e sempre 

que possível, nas zonas de trabalho; 

➢ Sempre que possível circular pelo seu lado direito; 

➢ Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória 

recomendadas pela Direção-Geral da Saúde;  

➢ Higienizar as mãos regularmente e nas seguintes situações:  

• À entrada e saída do estabelecimento; 

• Entre cada atendimento de cliente; 

• Antes e depois das refeições;  

• Depois de idas à casa de banho;  

• Sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar; 

• Sempre que se toque na máscara;  

• Antes e depois de mexer em embalagens vindas do exterior (ex: na 

receção de matérias primas), no caso dos colaboradores da restauração;  

• Depois de mexer no lixo; 

• No caso dos manipuladores de alimentos, antes de iniciar a 

preparação/confeção dos alimentos e também frequentemente durante o 

processo; 

• Antes e depois de entrarem em contato físico com os clientes, 

sempre que tal seja necessário para garantir o socorro ou a integridade 

física dos mesmos. 

• Antes e depois de mexer em embalagens vindas do exterior (ex.: sacos 

ou lancheiras dos clientes);  
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➢ 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 (Anexo II). O uso de máscara não substitui outras medidas de 

prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser 

mantidas;  

➢ Usar o respetivo fardamento (roupa e calçado). O fardamento dos 

colaboradores da restauração deverá ser exclusivo para o local de trabalho e 

mudado de preferência diariamente. No caso do fardamento dos colaboradores 

das piscinas e restantes setores, poderá, este ano a título excecional, ser vestido 

previamente à sua chegada ao parque, mas terá de ser mudado diariamente.  

➢ Todos os EPI’s descartáveis, quando retirados, devem ser prontamente 

colocados em recipientes para resíduos sólidos acionados por pedal e 

revestidos por sacos plásticos. Os resíduos nunca devem ser calcados, nem 

deve ser apertado o saco para sair o ar. O saco de plástico apenas deve ser cheio 

até 2/3 da sua capacidade e deve ser bem fechado com 2 nós bem apertados 

e, preferencialmente, com um atilho ou adesivo. 

➢ Garantir que a disposição das mesas e das cadeiras no estabelecimento 

permitem uma distância de, pelo menos, 2 metros entre todas as pessoas;  

➢ Manter, sempre que possível, uma distância de 2 metros dos clientes e dos 

outros colaboradores;  

➢ Os tabuleiros utilizados são lavados na máquina de lavar com detergente, a 

temperatura elevada (80-90ºC);  

➢ Relativamente ao uso de luvas descartáveis (Anexo IX), o colaborador deve 

saber que:  
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• O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a 

adequada e frequente higienização das mãos;  

• 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;  

• 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.  

 

10. Enfermaria 

 

Por se tratar de um departamento da empresa com uma prestação de serviço por 

parte de profissionais do ramo da enfermagem, altamente treinados e 

mobilizados na luta contra a disseminação da pandemia, as regras serão 

estabelecidas pelos mesmos cumprindo estritamente as normas vigentes em 

meios hospitalares. 

 

11.Colaboradores e sintomatologia 

  

 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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Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 

durante o horário de trabalho devem ser considerados como Caso Suspeito e ser 

encaminhados para a área de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência.  

 

12. Regras Para os Clientes 

 

Face à situação atual em que nos encontramos, COVID-19, o parque aquático Slide 

& Splash, realizou uma série de adaptações e implementação de procedimentos 

de acordo com as diretrizes da direção geral de saúde, para garantir a segurança 

e bem-estar dos seus visitantes e colaboradores. 

➢ Capacidade limitada 

Para garantir a sua segurança, a capacidade de toda a área do parque, foi reduzida 

para metade. Todas as áreas foram devidamente reorganizadas e 

redimensionadas de acordo com a lotação, de forma a cumprir as recomendações 

do distanciamento social. 

➢ Marcação obrigatória do dia da visita 

É recomendável, a aquisição antecipada dos ingressos, através da bilheteira 

online, no nosso website. 

No entanto, os bilhetes adquiridos na promoção de pré-venda são emitidos sem 

data marcada. 

Solicitamos que, após a reabertura do parque em 2021 e atempadamente antes 

da sua vinda, reserve o dia da visita no nosso website, em Check-in. 

Qualquer dúvida, estamos ao dispor por telefone +351 282340800 ou por e-

mail info@slidesplash.com 

mailto:info@slidesplash.com
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O cancelamento da visita terá direito ao reembolso total se por motivos 

relacionados com a pandemia. 

➢ Uso obrigatório de máscara 

De acordo com a lei 62-A/2020 é obrigatório o uso de máscara por pessoas com 

idade igual ou superior a 10 anos, em locais fechados, em filas de atendimento e 

em locais de espetáculos. 

➢ Calçado 

Uso obrigatório de calçado, para aceder a recintos fechados (balneários, 

chuveiros, WC´s, loja, restauração e receção). 

➢ Distanciamento social 

Cumpra com o distanciamento social e mantenha pelo menos 2metros entre o 

seu grupo e outros visitantes. 

➢ Sinalética e marcações de distanciamento 

Observe e respeite a sinalética de segurança, cumprindo sempre com o 

distanciamento de social. Siga as orientações dadas pelos nossos colaboradores. 

Circule sempre que possível pela sua direita.  

➢ Lava as mãos frequentemente 

Lave as mãos com água e sabão frequentemente ou com uma solução alcoólica 

desinfetante. Os visitantes poderão encontrar dispensadores de desinfetantes 

para as mãos, em locais estrategicamente colocados ao 

longo de todo o parque. 
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➢ Opte por pagamentos sem dinheiro 

Recomenda-se o pagamento eletrónico e sem contato direto, contactless ou por 

telemóvel – MBWay. Se tiver de pagar em dinheiro privilegie o pagamento como 

montante certo e desinfete antes e depois de tocar no mesmo. 

➢ Fique alerta aos sintomas 

Adie a sua visita se apresentar sinais ou sintomas de COVID-19. 

 

13. Elaboração e divulgação do plano 

 

Este Plano, desde a fase inicial, foi elaborado de acordo com as diretrizes 

emanadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). 
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Orientação nº 015/2020 de 24/04/2020 da DGS 

Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 da DGS 

Orientação nº 027/2020 de 20/05/2020 da DGS 

 

 

Este plano é suscetível de atualizações e adaptações para melhor responder às 

situações que se venham a coloca 
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Anexo I - Fluxograma de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lavar frequentemente as mãos, com água 

e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos; 

- Reforçar a lavagem das mãos antes e após 

as refeições, após o uso da casa de banho e 

sempre que as mãos estejam sujas; 

- Usar lenços de papel (de utilização única) 

para se assoar; 

- Deitar os lenços usados num caixote do 

lixo e lavar as mãos de seguida; 

- Tossir ou espirrar para o braço com o 

cotovelo fletido, e não para as mãos; 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca 

com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 
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Anexo II - Correta utilização da máscara 
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Anexo III - Cartaz informativo sobre lavagem das mãos  
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Anexo IV - Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de 
COVID 19 numa empresa 
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Anexo V – Informação a enviar à Autoridade de Saúde 

territorialmente competente pelo médico do trabalho numa situação 

de surto ou cluster.  
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Anexo VI - Cartaz informativo sobre medidas de etiqueta respiratória 
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Anexo VII – Circuitos  

 

Legenda: - ● - Pontos de desinfeção 

   .      - Circuito 

Pizzaria/Gelataria Splash 

 

Restaurante Splash 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiosque Rio 
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Anexo VIII – Pontos de desinfeção. 

 

Legenda: - ● - Pontos de desinfeção.  
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Anexo IX – Uso de Luvas 

 


