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1 - Enquadramento 
 
 
COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória 

grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no 

final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados 

casos em outros países. 

 

Os coronavírus são um grupo de vírus 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. 

Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir um total conhecimento sobre este, 

sabe-se que é diferente dos outros, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao 

SARS 

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

febre 

tosse 

falta de ar (dificuldade respiratória) 

cansaço 

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. 

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

a 14 dias, segundo as últimas informações publicadas. 

 

A transmissão do COVID-19 poderá ocorrer pela proximidade a uma pessoa com COVID-

19 através de: 

- gotículas respiratórias – espalham-se quando a pessoa infetada tosse, espirra ou 

fala, podendo serem inaladas ou pousarem na boca, nariz ou olhos das pessoas que 

estão próximas 

- contacto das mãos com uma superfície ou objeto infetado com o SARS-CoV-2 e se 

em seguida existir contacto com a boca, nariz ou olhos pode provocar infeção 
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Atualmente, o tratamento para a COVID-19 é dirigido aos sinais e sintomas que os 

doentes apresentam. Para além dos antivirais conhecidos, ainda não existe tratamento 

específico para esta infeção, segundo a informação publicada. 

Os antibióticos não resultam contra vírus, apenas bactérias. A COVID-19 é uma doença 

provocada por um vírus (SARS-CoV-2) e, como tal, os antibióticos não devem ser usados 

para a sua prevenção ou tratamento. Não têm resultados e podem contribuir para o 

aumento das resistências a antibióticos. 

 
 
2 – Procedimentos num caso suspeito 
 
Define-se como caso suspeito de COVID-19 a pessoa que: 

 - apresenta infeção respiratória aguda (tosse, febre ou falta de ar/dificuldade respiratória), 

necessitando ou não de hospitalização e: 

- tenha viajado para zonas onde está a existir transmissão entre pessoas na comunidade 

(ou seja, áreas com transmissão comunitária ativa), nos 14 dias antes do início dos 

sintomas, 

- ou tenha estado em contacto com um doente com COVID-19 ou provável de infeção por 

SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas. 

 

A entidade responsável pela decisão da validação dos casos suspeitos é a Direção-Geral 

da Saúde, através da linha de apoio ao médico saúde 24 - 808 24 24 24. 

 

Se o caso suspeito for validado pela linha de apoio ao médico da Direção-Geral da Saúde, 

devem ser seguidas as indicações para a gestão de doenças transmissíveis: 

- o doente deve ser separado de outras pessoas 

- deverá ser indicada a sala de contingência a usar exclusivamente pelo doente 

- manter o doente na sala de contingência (com máscara cirúrgica, desde que a sua 

condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM), ativada pela Direção-Geral da Saúde 

- deve ser recolhida a informação dos contactos próximos do caso suspeito validado. 

 
 
3 - Responsáveis pela implementação do Plano 
 

Ilídio José Sabino Gonçalves Martins – Diretor Adjunto - 934771940 

Maria da Luz Silva – Chefe de Serviços Administrativos - 969850988 

Suplente: Luís Manuel Martins Raposo - 967662430 

Suplente: Ismael Gonçalves de Matos - 967501594 
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4 - Sala de contingência 
 

Em caso de identificação de suspeito de COVID-19, referido no ponto 2, a sala de 

contingência é o gabinete técnico de apoio à exploração (1º andar), ficando isolado todo o 

1º andar da sede da ARBCAS. 

 

 

5 – Intervenções preventivas  
 
A ARBCAS vai de imediato promover: 

 - Difusão de informação a todos os funcionários, através de folhetos, a colocar em 

placares da sede e através de envio pessoal individual.  

- Melhoria da desinfeção de superfícies e pontos frequentemente manuseadas ou de 

contacto entre trabalhadores, nomeadamente casas de banho, corrimãos, maçanetas, 

teclados, ratos, telefones, equipamentos de escritório, etc. 

- Melhoria da desinfeção do interior de todas as maquinas e viaturas. 

- Disponibilização de solução à base de álcool para desinfeção de mãos. 

 

 

6 – Atuação em caso de suspeita de pessoa infetada na ARBCAS 
 
Em caso de identificação de suspeito de COVID-19 na ARBCAS, deve ser dado 

conhecimento imediato a qualquer dos responsáveis pela implementação deste Plano, os 

quais vão seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. 

Perante esta situação, identificar rapidamente todos os possíveis contactos do suspeito de 

COVID-19 com outros funcionários. 

 

 

7 – Atuação em caso de confirmação de pessoa infetada na ARBCAS 
 
Caso se confirme a contaminação de qualquer funcionário da ARBCAS com COVID-19, 

após analise da lista de possíveis contactos com outros funcionários, poderá ser 

encerrada a sede da ARBCAS, cabendo à Direção da ARBCAS, após recomendação dos 

responsáveis pela implementação deste Plano, tomar essa decisão. Neste caso deverá 

estabelecer-se um período de quarentena, ou de contenção social, a definir segundo as 

recomendações da Direção-Geral da Saúde, privilegiando-se o teletrabalho. 
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Na sede da ARBCAS procurar-se á garantir o atendimento telefónico ou por via eletrónica 

(email, mensagens, skipe…), que em ultimo caso será efetuado por um dos responsáveis 

pelo plano. 

Os contactos entre todos os funcionários devem ser efetuados por via telefónica ou por via 

eletrónica (email, mensagens, skype…). 

Contactos:  269590034;   269595127;   961407231 

arbcas@sapo.pt arbcas@mail.telepac.pt arbcas1@gmail.com     arbcas@hotmail.com 

 

Caso a infeção ocorra durante a campanha de rega, deverá ser assegurado o serviço de 

distribuição de água, pelo menos por um funcionário por setor/bloco de rega, em viatura 

individual. 

 

O serviço de fornecimento de gasóleo a associados poderá ser suspenso, no caso do 

responsável pelo armazém e do seu ajudante simultaneamente se encontrem infetados ou 

em quarentena. 

 

 

8 - Produtos e equipamentos de proteção  
 

A ARBCAS coloca na sede de ARBCAS e armazéns pontos de disponibilização de 

solução anti-séptica de limpeza, para desinfeção de mãos. 

 

A ARBCAS coloca na sede de ARBCAS à disponibilização dos funcionários equipamento 

de Proteção Individual, tais como luvas, mascaras, óculos, toucas e outros que se 

afigurem necessários, para segurança e salvaguarda da sua saúde. 

 

Nas operações de limpeza e desinfeção, as ações devem ser realizadas com recurso à 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): bata, máscara, touca, óculos de 

proteção ocular com protetores laterais e luvas resistentes a químicos. 

 

Deve ser utilizado equipamento de limpeza de uso único. Se os equipamentos forem de 

uso múltiplo, devem ser limpos e desinfetados após a sua utilização. 

 

 

9 - Contactos em caso de suspeita e de confirmação  
 

Qualquer funcionário da ARBCAS deve contactar os responsáveis deste plano (ver ponto 

3), logo que identifique qualquer situação suspeita de se enquadrar, num possível contágio 

de COVID-19 
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Os responsáveis deste plano, perante uma situação de possível suspeita de pessoa 

infetada devem ligar para saúde 24 - 808 24 24 24 

 

Deverá ser dado conhecimento ao Delegado de saúde, Dr. Joaquim Toro – 934287830 

e à UCSP - Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano - 269870440 

 

 

10 - Procedimento de vigilância de contactos próximos 
 
A ARBCAS procurará acompanhar e apoiar, com os meios de que dispõe, todas as 

pessoas infetadas, restantes funcionários em quarentena, bem como prestar todo o apoio 

aos familiares. 

O controlo e vigilância de pessoas infetadas será efetuado em articulação entre a 

ARBCAS, a Direção-Geral da Saúde, o Delegado de saúde e a UCSP-Unidade de Saúde 

Pública da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

 

 

11 – Financiamento 
 

Os encargos decorrentes da aplicação deste plano são suportados pelo orçamento anual 

da ARBCAS. A segurança social suportará os encargos relativos aos subsídios por 

doença que estão em vigor e que sejam aplicados para estas situações. 

 

 

12 – Recomendações/obrigações 
 

- Lave e/ou desinfete as mãos várias vezes ao dia; 

- Faça as suas saudações verbalmente - sem beijos, abraços, apertos de mão, etc; 

- Procure, sempre que possível, manter uma distância prudente, de pelo menos 2 metros 

relativamente ao outro; 

- Evite a partilha de objetos; 

- Use sempre lenço descartável para higiene nasal e utilize-o apenas uma vez; 

- Cubra o nariz e a boca quando tossir ou espirrar com um lenço descartável ou com o 

antebraço; 

- Evite contacto com pessoas que tenham infeção respiratória e tosse. 

- Coloque mascara sempre que esteja em espaço cofinado com outra pessoa 

- Todos os colaboradores da ARBCAS devem efetuar um auto-diagnostico no início da 

entrada ao serviço. A identificação de sintomas gripais, tais como: 

• Febre (T>37,5ºC)  • Tosse persistente  • Dificuldade respiratória (Falta de ar) 
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Implica a não entrada ao serviço, o isolamento e contacto com a linha SNS24–8082424 24 

Este auto-diagnostico deve ser supervisionado pelos respetivos superiores, recorrendo-se 

à medição de temperatura se assim se justificar. 

- A saída em viaturas deve ser precedida de desinfeção geral recorrendo-se a solução 

anti-séptica de limpeza. 

- Nas deslocações em viaturas deverá usar-se equipamentos de proteção individual, 

nomeadamente mascaras e luvas. 

- Sempre que possível, não devem circular em viaturas mais de 2 pessoas. 

- Nas viaturas não está autorizado o ar condicionado 

- Nos balneários e sanitários o numero máximo de colaboradores e de 2. 

- Na organização do trabalho deverá ser dada preferência ao distanciamento, reduzindo-

se os contactos pessoais, o manuseamento comum de ferramentas e equipamentos, bem 

como todas as operações que sejam passíveis de contaminação; 

- Em todos os locais, quer na sede, quer no campo, deve haver acesso a água, detergente e 

solução alcoolica de desinfeção. 
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