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1. INTRODUÇÃO 
 

Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização 

Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por 

doença respiratória, causada pelo agente Coronavírus (SARS-CoV-2 e COVID-19), o Município do 

Cartaxo elaborou o Plano de Contingência para o SARS-CoV-2 e COVID-19. 

O Plano de Contingência deste Município, está em consonância com as diretivas da DGS e define 

o nível de resposta e ação em situação de pandemia, contempla a redução dos riscos para a 

saúde dos seus trabalhadores, dificultando a transmissão do vírus em ambiente laboral, e a 

continuidade de laboração dos serviços essenciais (em cenário de absentismos elevado) de 

forma a garantir a minimização do impacto de qualquer interrupção, e, assegurar o seu 

funcionamento. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente Plano Municipal de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma 

pandemia pelo novo coronavírus nos funcionários/colaboradores e serviços da Câmara 

Municipal do Cartaxo assegurando o cumprimento da missão deste Município. 

Neste sentido foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

1. Definir a estrutura de decisão e de coordenação na CMC através do Grupo Coordenador 

do Plano (GCP). 

2. Antecipar as medidas e recursos necessários para assegurar a continuidade da execução 

das atividades vitais e críticas da Câmara Municipal do Cartaxo mantendo os serviços 

essenciais em funcionamento. 

3. Definir a resposta nas diferentes fases do Plano. 

4. Identificar o risco de exposição ao vírus COVID-19 nos vários locais de trabalho e reduzir 

o risco de contaminação. 

5. Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos e prazos para 

dificultar ao máximo a transmissão do vírus como a redução do número de casos de 

doença. 

6. Avaliar continuamente a situação através da criação de um Grupo Coordenador do 

Plano, rever normas, procedimentos e processos e incorporar as medidas corretivas. 
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7. Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e 

exterior do Município (plano de comunicação). 

8. Envolver as Juntas de Freguesia, Organismos e Instituições Locais nas campanhas de 

informação. 

9. Preparar o restabelecimento da situação e atividades normais tão rápido e seguro 

quanto possível. 

 

1.2 Âmbito de Aplicação 

 

O Plano de Contingência da CMC aplica-se a todos os edifícios municipais e estabelece e 

documenta os procedimentos de decisão e coordenação das ações ao nível da autarquia e o 

processo de comunicação interna e externa, nomeadamente com as entidades nacionais de 

saúde. 

 

O Plano de Contingência será revisto e atualizado tendo em atenção as orientações formuladas 

pelas entidades nacionais de saúde. 

 

1.3 Política e Princípios  
 

1. O Plano de Contingência tem subjacentes os seguintes princípios: 

 Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de 

trabalho (por via do contacto com colegas ou por contacto com terceiros, 

nomeadamente o público) e limitando a propagação no interior das instalações da CMC; 

 Preservar e proteger o património e a continuidade dos serviços, assegurando a 

manutenção dos serviços essenciais; 

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de 

crise; 

 Envolver as entidades que se encontram na cadeia de valor do serviço prestado pela 

CMC, ou que possam sofrer interferência de um acontecimento que venha a eclodir nos 

edifícios Municipais; 

 Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública como 

transparente, concisa, clara e verosímil. 
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2. O Plano de Contingência é aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo. 

 

1.4 Determinantes da Pandemia 

 

A elaboração do Plano, adotou como base os seguintes pressupostos, (considerados os piores 

cenários para a atividade da CMC) baseados no documento Gripe H1N1: cenários para uma 

eventual pandemia disponibilizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). 

Fazendo uma análise do ritmo de infeções pelo coronavírus em comparação ao H1N1 de 2009 e 

ao broto da síndrome respiratória aguda grave (SARS) de 2003. Os contágios por coronavírus 

cresceram muito mais depressa que a gripe H1N1 em seus primeiros 30 dias. Isso explica por 

que alguns especialistas acreditam que o vírus não poderá ser contido, e por que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) menciona um risco de pandemia (pandemia global): 

A pandemia evoluirá em duas ondas, desiguais e não contínuas, sendo a primeira de intensidade 

inferior à segunda, podendo a duração de cada uma abranger um período de 12 semanas. 

À primeira onda poderá corresponder uma taxa de ataque de 10% e à segunda um valor entre 

20% a 30%. 

Estima-se que o impacto da doença na CMC possa criar uma taxa de ausências até 20 % na 

primeira onda e até 40% na segunda onda. 

Os colaboradores e funcionários da CMC poderão ter de estar ausentes do posto de trabalho 

até cerca de duas semanas, na tentativa de limitar o alastramento da pandemia, por imperativos 

de doença ou outros de causa social decorrentes da necessidade de cuidar de familiares doentes 

nomeadamente crianças e idosos. 

1.4.1 COVID-19  

 

De acordo com a informação disponibilizada pela DGS, o 2019-nCoV é o nome dado a um novo 

coronavírus que causa doença respiratória potencialmente grave, como a pneumonia. Este vírus 

foi identificado pela primeira vez em humanos na cidade chinesa de Wuhan, província de Hebei, 

tendo sido confirmados casos em outros países. 

 

Os sintomas associados à infeção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) são: 

 Febre 

 Tosse 
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 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

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

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

1.4.2 Definição de caso suspeito, casos prováveis e casos confirmados  

 

De acordo com as mais recentes orientações da DGS, estão definidos os conceitos de casos 

suspeitos, casos prováveis e casos confirmados.  

São considerados casos suspeitos todas as pessoas que apresentem sintomas de infeção 

respiratória aguda, febre, tosse ou dificuldades respiratórias e tenham, nos últimos 14 dias 

históricos de viagens para áreas com transmissão comunitária ativa (China, Coreia do Sul, Japão, 

Singapura, Irão e algumas regiões de Itália) ou que tenham tido contacto confirmado ou provável 

com sujeitos infetados por SARS-Cov-2 e COVID 19. 

São considerados casos prováveis os casos suspeitos com teste realizado inconclusivo ou 

positivo para SARS-Cov-2 e COVID 19. 

São considerados casos confirmados todos aqueles que independentemente dos sintomas 

tenham confirmação laboratorial de SARS-Cov-2 e COVID 19. 

 
 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1 Grupo Coordenador do Plano (GCP):  

 

São membros permanentes do GCP: 

 

Coordenador do Plano Presidente da CMC – Pedro Ribeiro 

 
Adjuntos do Coordenador 
 

Vice-Presidente da CMC – Fernando 
Amorim 

Vereadora – Elvira Tristão 

Vereador – Pedro Nobre 

Adjunto do Presidente – Carlos Cláudio 

SMPC Cartaxo Ana Coelho 

Suzie Marques 

 
Bombeiros Municipais do Cartaxo 

Comandante David Lobato 

Adjunto Vítor Rodrigues/Adjunto Paulo 
Silva 

 
 

Fátima Alves (DAGRH) 

Margarida Ferreira (DGF) 
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Grupo de Acompanhamento Maria Serrado (GIC) 

Pedro Sobreira (GI) 

Conceição Reis (ASS) 

Estela Silva (DES) 

Helena Montez (Cultura) 

Bento Tanganho(DAOEM) 

Solange Macedo (HST) 

Ana Silvestre (GJ) 

Carla Neves (EJ) 

Mário Santos(Desporto) 

Francisco Leal (DPAU) 

 

2.1.1 Competências 
 

A gestão da situação de pandemia depende da pertinência das decisões e das ações levadas à 

prática em cada momento. Para tal é criado o Grupo Coordenador do Plano, com 

responsabilidades de gestão da crise, coordenação, avaliação e monitorização. Este Grupo deve 

preparar propostas que se afigurem imprescindíveis à manutenção em funcionamento dos 

sectores que, no conjunto da atividade municipal sejam considerados essenciais. 

 

No desenvolver da sua ação, são consideradas as seguintes competências: 

a) Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação 

b) Coordenar a atuação global 

c) Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes fases do Plano e definir a 

duração temporal das mesmas, tendo como base as orientações do MS/DGS 

d) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alteração ao Plano Municipal de 

Contingência 

e) Coordenar ações a desenvolver 

f) Informar/notificar a DGS, do número de casos detetados nos funcionários da CMC 

g) Tratamento e posterior encaminhamento de toda a informação, comunicação, diretrizes e 

orientações técnicas da Direção Geral de Saúde 

h) Obter e difundir informação atualizada, comunicando aos funcionários/colaboradores o 

ponto de situação 

i) Designar os interlocutores de cada unidade orgânica e ações a implementar 

j) Gerir o processo de comunicação interna e externa 

k) Activar o Plano de Contingência 

 

Cabe ao GCP a ativação do plano com base nas diretrizes da Direção Geral de Saúde ou outros 

dados indicadores.  
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2.2 ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO PLANO 

 
A ativação das diferentes fases do Plano é determinada pelo Presidente da Câmara do Cartaxo, 

mediante parecer do Grupo Coordenador do Plano. 

 

Para esse parecer o Grupo Operativo deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

a) Quando o nível de alerta pandémico definido pela OMS seja revisto e recomendada a sua 

implementação nacional pela DGS; 

b) Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível 

nacional; 

c) Se confirme o primeiro caso de COVID-19 no Município; 

 

O Plano é desativado por determinação do Presidente da CMC, mediante parecer do Grupo 

coordenador do Plano e com base nas orientações da DGS. 

 

2.3 Atividades Prioritárias e Não Prioritárias 

 

De acordo com a evolução da situação poderá ser aconselhável, a fim de diminuir os riscos de 

contágio, suspender temporariamente determinadas atividades que não sejam absolutamente 

necessárias para a prestação de serviços essenciais. 

 

Nesse caso, por indicação do Grupo Coordenador do Plano, os trabalhadores poderão ficar 

dispensados de se apresentarem no local de trabalho, ou poderão substituir outros 

trabalhadores noutras atividades consideradas essenciais (de acordo com o seu perfil de 

competências). 

 

O Grupo Coordenador do Plano considera como atividades prioritárias desenvolvidas na 

Câmara Municipal do Cartaxo: o Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Serviço 

Municipal de Proteção Civil, Bombeiros Municipais, Recursos Humanos, Educação, Espaço do 

Cidadão, Cemitério e Tesouraria. 
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2.4 FASES DO PLANO 

 

O conceito da operação desenvolve-se em 3 fases: 

• 1ª Fase – Monitorização (Antes da Onda Epidémica) 

• 2ª Fase – Alerta (Durante a Onda Epidémica) 

• 3ª Fase – Recuperação (Após a Onda Epidémica) 

 

2.4.1 1ªFase – Monitorização 
 

Fase de implementação automática com a aprovação e difusão do plano, que se manterá em 

execução permanente se outras não forem decididas, e que cessará com a decisão de 

desativação. 

 

Nesta Fase não há registo de casos de COVID-19 na CMC e são desenvolvidas ações para que 

todos tomem conhecimento do Plano. Pretende-se assim, implementar medidas de prevenção 

e de preparação para fazer face ao período crítico da 2ª Fase. 

 

Procedimentos e Medidas do GCP nesta 1ª Fase: 

1. Articula-se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situação; seguir as orientações 

do Ministério da Saúde, nomeadamente as difundidas através do sítio www.dgs.pt. 

2. Divulga o Plano de Contingência, a toda a estrutura da CMC envolvendo, desde o início, as 

chefias, colaboradores e funcionários (também fornecedores de bens e serviços onde 

necessário) e certifica-se que todas as unidades tomam conhecimento 

3. Identifica os grupos de risco dentro da CMC 

4. Regista os casos de funcionários que se deslocam ao estrangeiro a título particular 

5. Procede à difusão de informação pertinente junto dos seus funcionários e colaboradores, 

nomeadamente no que se refere às medidas de autoproteção e 

preventivas 

6. Dá conhecimento dos principais procedimentos a ter nas diferentes fases do plano 

7. Identifica e valida as atividades prioritárias face ao evoluir da situação, 

identificando tarefas que podem ser temporariamente suspensas 

8. Atualiza as listas de contactos de parceiros e colaboradores externos com quem 

deve ser estabelecida uma adequada articulação 

9. Define plano para eventual distribuição de equipamentos de proteção individual, 

de vacinas e medicamentos 
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10. Divulga informação sobre medidas de autodefesa, higiene das mãos e dos 

equipamentos de trabalho (ex: telefone e teclado partilhados), etiqueta 

respiratória e comportamental a adotar no sentido de evitar contágios 

11. Implementa medidas de limpeza e higienização de reforço, nomeadamente de 

limpeza profunda de áreas físicas expostas ao contacto humano, lavagem das 

mãos, etc... 

12. Atualização da informação e sensibilização através da distribuição de folhetos, 

publicação de cartazes e divulgação de matérias através do sítio www.cm-cartaxo.pt 

 

Medidas preventivas especiais para eventual implementação: 

a) Deslocações de serviço reduzidas às que forem consideradas essenciais; 

b) Participação em grupos e comissões de trabalho igualmente reduzidas às que forem 

consideradas essenciais. 

 

2.4.2 2ºFase – Alerta 
 

Esta fase caracteriza-se pelo registo do primeiro caso de infeção com o vírus COVID-19 na CMC.  

 

São acionados os recursos disponíveis para a intervenção de forma a minimizar os efeitos da 

doença, assegurando os serviços essenciais e apoiando as populações. 

 

Nesta fase o Grupo Coordenador do Plano: 

 

1. É responsável pelo registo do número de casos assinalados na CMC e articula-se com a DGS 

para acompanhamento do evoluir da situação; 

2. Procede à implementação do horário de trabalho, onde possível, em períodos desfasados 

para evitar o contágio entre funcionários (ex.: turno da manhã, turno da tarde – verificar Código 

de Trabalho); 

3. Implementa medidas de limpeza de reforço e define horários e tipologia de limpezas das 

instalações; 

4. Atualiza de forma contínua a informação aos funcionários assim como à população em geral 

sobre a evolução da pandemia e as medidas implementadas para minimizar o risco; 
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5. Acompanhar a situação clínica dos funcionários doentes assim como a situação de saúde dos 

funcionários que tiveram contacto com os portadores do vírus mas que ainda não apresentam 

sintomas de infeção; 

6. Assegura a existência da reserva estratégica definida de bens e produtos cuja falta possa 

comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias durante o período 

crítico da pandemia 

 

Medidas preventivas especiais: 
 
a) As vistorias técnicas assim como as deslocações de serviço só serão efetuadas quando tiverem 

carácter urgente (canceladas ou autorizadas caso a caso); 

b) Reduzir ao mínimo exequível as reuniões internas e o número de visitantes às instalações da 

CMC;  

c) Suspensão da aplicação de métodos de seleção, que impliquem a presença dos candidatos, 

no âmbito de procedimentos concursais; 

d) Cancelar eventos e adiar ações de formação para o período pós onda epidémica 

e) Aumento do teletrabalho com vista à redução da presença dos funcionários nas instalações. 

Todos os funcionários que sejam possuidores de computadores portáteis e que possuam 

condições para ligação a partir da sua residência, deverão/poderão privilegiar este modo de 

trabalho em casos a definir; 

f) Recomendar a todos os funcionários que reduzam ao mínimo a permanência em locais 

públicos muito frequentados 

 

2.4.3 3ª Fase - Recuperação 
 

Esta fase é caracterizada pela cessação do aparecimento de novos casos e a recuperação dos 

funcionários doentes com o regresso gradual às atividades profissionais. A passagem a situação 

normal é declarada quando as ausências por motivo de doença baixarem para um valor que 

permita o regresso aos níveis de atividade considerados normais.  

 

É uma fase de implementação de medidas de reabilitação a fim de recuperar os serviços 

afetados e restabelecer a normalidade. 

 

Nesta fase implementam-se as seguintes medidas: 

1. Regresso aos locais de trabalho em articulação com as orientações da DGS 

2. Redimensiona-se o plano de limpeza às instalações 
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3. Restabelecem-se recursos 

4. Efetuar a avaliação rigorosa das medidas implementadas e de todas as 

atividades desenvolvidas 

5. Rever ensinamentos colhidos e partilhar experiências interna e externamente 

 

2.5 Recursos Humanos 

 

No âmbito do Plano de Contingência, foi elaborada uma lista (anexo reservado) que pretende 

identificar as atividades prioritárias e os recursos humanos necessários para o seu desempenho, 

nas fases de monitorização e de alerta. 

 

De acordo com as diferentes fases pretende-se adotar os seguintes procedimentos: 

FASE PROCEDIMENTOS A ADOPTAR 

Monitorização  Todos os funcionários devem conhecer as manifestações da doença, modo 
de transmissão e medidas de autoproteção 

 
Monitorização 

Os Recursos Humanos devem preparar uma lista (reservada), com os 
contactos dos seus funcionários, para eventual utilização em 
situação de emergência 

 
 
Monitorização 

Funcionários que não estão 
doentes, não têm familiares 
doentes e desconhecem que 
tenham estado em contacto 
com o vírus 

o Podem deslocar-se às 
instalações da CMC 

o Devem tomar precauções e 
adotar comportamentos 
recomendados em matéria de 
autoproteção 

Monitorização Funcionários da CMC que por 
qualquer motivo tenham 
efetuado deslocações ao 
estrangeiro / zonas 
afetadas 

o Devem adotar as medidas 
indicadas pelas entidades de 
saúde (Linha Saúde 24 – 808 24 
24 24)  

o Devem informar os recursos 
humanos da sua situação clínica 
(e estes por sua vez transmitem a 
informação ao respetivo 
coordenador do funcionário e 
Serviço Municipal de Proteção 
Civil 

 
 
Monitorização 

 
 
Cadeia de Substituição 
 

o Cada Coordenador de Serviço 
deve indicar ao GCP o nome do 
funcionário que o possa substituir 
na sua ausência. 

Monitorização Cada Coordenador de Serviço, de modo a garantir a sua continuidade, 
deverá elaborar listagem das atividades críticas, quais os 
funcionários que as executam, quais os eventuais substitutos (total ou 
parcialmente). 
 

Monitorização Controlar o acesso de pessoas externas, nos edifícios municipais, através 
do registo de entrada e saída 
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Alerta 

 
 
 
Funcionários infetados com o 
Vírus COVID 19 

o Não podem deslocar-se para as 
instalações onde desempenham 
a sua atividade 

o Devem adotar medidas de 
etiqueta respiratória e isolamento, 
cumprindo as orientações das 
entidades competentes de modo 
a limitar a propagação da doença 

o Só podem regressar após cura 
clínica ou alta médica 

 
 
 
 
 
 
Alerta 

 
 
 
 
Funcionários que não estão 
doentes, mas têm familiares 
doentes ou que estiveram em 
contacto com pessoas que 
adoeceram 

o Não podem deslocar-se às 
instalações onde desempenham 
a sua atividade por um período 
de 14 dias.  

o Se a sua atividade for 
imprescindível poderá 
providenciar-se o recurso a 
infraestruturas tecnológicas de 
comunicação e informação 

o Devem informar os recursos 
humanos da sua situação clínica 
(e estes por sua vez transmitem a 
informação ao respetivo 
coordenador do funcionário e 
Serviço Municipal de Proteção 
Civil 

Alerta Deverá ser ativado o sistema de leitura de cartão para efetuar o registo de 
presenças dos colaboradores sendo desativado o sistema de leitura digital, 
de modo a evitar contágios, nos casos em que não seja possível o 
funcionário passará a preencher ficha de assiduidade. 

Alerta Suspensão das atividades que não sejam absolutamente necessárias. Esta 
medida pode ser tomada como medida de prevenção para diminuir os 
riscos de contágio ou face à necessidade de possuir elementos de 
quarentena 

Alerta Ações a tomar se existir um 
caso suspeito nas 
instalações da CMC 

Informar o GCP e enviar o caso suspeito 
para a sala de Isolamento 
Assegurar o isolamento físico do 
funcionário ou visitante 
 

Alerta Os funcionários da CMC poderão ficar temporariamente dispensados de se 
apresentarem no local de trabalho, por indicação do GCP, com o objetivo 
de diminuir o risco de contágio e consequente propagação do Vírus 

Alerta 
 

Controlar o acesso de pessoas externas, nos edifícios municipais, através 
do registo de entrada e saída.  

Alerta Alguns funcionários (e ex-funcionários), de acordo com o seu perfil 
funcional, poderão vir a ser chamados para substituir os impedidos 

Alerta Poderão ser adotados procedimentos de flexibilização de horário de 
trabalho (Ex: turnos) 

Alerta Com o objetivo de diminuir o risco de contágio, e sendo a prestação de 
serviço imprescindível pode o funcionário da CMC ser 
incentivado a desenvolver o seu trabalho em casa, com acesso ao e-mail 
ou em regime de teletrabalho 
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2.5.1 Bombeiros Municipais do Cartaxo 

 

Plano de contingência próprio em anexo a este Plano. 

2.6 Reforço de Medidas de Proteção 

 

2.6.1 Medidas de Autoproteção: 
 

a) Nos pontos de entrada dos edifícios municipais, no acesso aos elevadores, corredores 

nos locais com maior afluxo de pessoas serão instalados dispensadores de produto de 

higienização antissético para as mãos para que todos os colabores e demais pessoas que 

se desloquem aos edifícios Municipais, possam desinfetar as mãos nos termos 

recomendados pela DGS; 

b) Sempre que possível, os colaboradores deverão cumprir os procedimentos básicos para 

higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 

sabão e água devem ser usados, preferencialmente, se as mãos estiverem visivelmente 

sujas); 

c) Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou tossir, deverá cumprir 

os procedimentos de etiqueta respiratória, evitando tossir ou espirrar para as mãos, 

tossindo e/ou espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar 

lenço de papel (de utilização única) e higienizar as mãos, após o contato com secreções 

respiratórias; 

d) Deverão ser implementados procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão 

e contatos próximos com pessoas que representem sinais de infeções respiratórias; 

e) Nos pontos de entrada dos edifícios municipais estarão disponíveis máscaras cirúrgicas 

para quem tenha, nos últimos 14 dias, realizado viagens ás áreas dos países atualmente 

afetados com a doença, ou tenha tido contato com casos suspeitos ou confirmados de 

SARS-CoV-2 e COVID-19 nos termos definidos pela OMS – antes da colocação e antes da 

remoção da máscara cirúrgica, as mãos devem ser higienizadas; 

f) Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade, ilustrativos de 

uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser feita (WC ’s, 

junto aos dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica …); 

g) Elaboração de um documento de monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção 

das instalações dos edifícios municipais. 
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2.6.2 Higienização das Instalações 
 

Os serviços de Limpeza do Município procederão á elaboração de um documento de 

monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção das instalações dos edifícios municipais. 

Durante a fase de Alerta, será efetuada uma higienização regular e intensa (frequência horária) 

com detergente apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica de: 

 Maçanetas e puxadores de portas; 

 Portas de WC; 

 Armários; 

 Torneiras; 

 Telefones; 

 Teclados e ratos de computador; 

 Interruptores; 

 Torneiras e autoclismos; 

 Corrimãos; 

 Comandos; 

 Data show, televisão, DVDs…; 

 Mesas de trabalho; 

 Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 
Também durante esta fase, os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias devem ser 

acondicionados em recipiente próprio e ter destino adequado a indicar. 

Deve proceder-se à renovação do ar interior dos locais de trabalho e espaços comuns, sempre 

que possível em detrimento da utilização do sistema de ar condicionado. 

 

Após a deteção de um caso suspeito na CMC, devem ser realizados procedimentos de limpeza e 

desinfeção, em especial, nas zonas onde se verifica o maior fluxo/concentração de pessoas e no 

local habitual desse funcionário. 

 

Adicionalmente deve-se: 

• aumentar o número de operações de limpeza dos sanitários 

• manter sempre abastecidos os dispensadores de sabão e de papel 

• melhorar o arejamento dos espaços a limpar, mantendo as janelas e as portas 
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abertas por um maior período de tempo 

• aprofundar a limpeza das superfícies das mesas de trabalho e dos objetos que 

entrem em contacto com as mãos, como torneiras, puxadores de portas, 

autoclismos, corrimãos, bocais dos telefones, etc. 

• utilizar sempre luvas nas operações de limpeza. Lavar as mãos frequentemente. 

• comunicar situações anómalas verificadas nos locais a limpar. 

 

2.7 PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

Qualquer funcionário com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique alguém na CMC com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, deve 

informar, preferencialmente por via telefónica (243 700 288), o Serviço Municipal de Proteção 

Civil do Cartaxo ou o chefe de direto, consoante o caso aplicável, e dirigir-se para a área de 

“isolamento”, divulgada no plano, em anexo, pertencente ao seu local de trabalho. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil deve tomar todas a diligencias no sentido de prestar 

assistência adequada ao funcionário e comunicar à divisão de higiene e segurança no trabalho 

para que esta faça o registo do caso. Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de 

segurança (superior a 1 metro) do doente. Quem acompanhar o doente deve colocar, 

momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para 

além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene 

das mãos, após contacto com o doente.  

 

O doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 24 24 

24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir.  

 

A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão 

completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma 

adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre 

que a máscara estiver húmida, deve ser substituída por outra. 

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o doente:  
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o Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do doente;  

o Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição.  

 

Desta validação o resultado poderá ser:  

o Caso Suspeito Não Validado. O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à 

situação clínica do doente, o qual informa o serviço municipal de Proteção Civil e a Área de 

Recursos Humanos do Município.  

 

o Caso Suspeito Validado. A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O serviço municipal de 

proteção civil regista e informa o diretor do plano que se trata de um caso suspeito validado.  

 

Na situação de caso suspeito validado: o doente deverá permanecer na área de “isolamento” 

(com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa 

do INEM, ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 

colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais. Neste caso é expressamente interdito 

o acesso à área de “isolamento”, exceto do pessoal dos Bombeiros Municipais devidamente 

equipados.  

 

Caso ocorra um caso suspeito validado:  

o O diretor do plano tomará as medidas adequadas previstas no presente Plano;  

o A área de isolamento ficará interditada até á validação da descontaminação pela 

Autoridade de Saúde Local;  

o O diretor do plano determinará a limpeza e desinfeção da área de isolamento, bem 

como do local de trabalho do doente e determinará o armazenamento dos resíduos do 

doente, que devem ser segregados e enviados para operador licenciado para gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico.  

2.8 Comunicação Interna 
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Importa garantir a todo o momento que a forma como se perceciona a pandemia (fenómeno 

natural) não a transforme num fenómeno social incontrolável, nunca esquecendo que a 

autoridade nacional nessa matéria é a DGS. 

 

Assim, a CMC difundirá internamente a informação técnica produzida pela DGS no que concerne 

fundamentalmente a medidas de prevenção e autoproteção. 

 

Serão privilegiadas as comunicações eletrónicas via email e telefone. 

 

O Plano, será distribuído por todos os Coordenadores/responsáveis de Serviço via email. 

 

Difusão por todos os funcionários, colaboradores e espaços de informação sobre o COVID-19, 

medidas de proteção individual e higiene pessoal (envio por e-mail, afixação nas casas de banho 

e espaços públicos). 

 

Criação de um e-mail direcionado para o esclarecimento de dúvidas e questões 

relacionadas com os cuidados de saúde, sos.coronavirus@cm-cartaxo.pt.  

 

O website da CMC exibirá informação geral e espaço específico respeitante ao COVID-19. 

Informação atempada a todos os funcionários sobre os casos existentes na CMC e a sua 

evolução. 

 

 

2.8.1 Reforço da Comunicação Interna e Externa 
 

No sentido de facilitar a comunicação, difundir procedimentos e reforçar a prestação de 

cuidados ou mobilizar recursos, procede-se à: 

• Elaboração de listas dos funcionários, dos seus filhos em idade escolar com contactos 

atualizados e cônjuges que trabalhem na CMC (e-mail, telefone/telemóvel); 

• Elaboração de listas dos colaboradores com contactos atualizados; 

Difusão em tempo útil de preferência via e-mail ou mensagens de alerta de atualizações de 

procedimentos ou ordens técnicas; 

mailto:sos.coronavirus@cm-cartaxo.pt
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• Distribuição de listas de contactos atualizados do serviço Municipal de Proteção Civil, 

Bombeiros Municipais do Cartaxo, Linha SNS 24, USF Cartaxo, USF Pontével, ARS, Segurança 

Social, etc. 

 

3. APROVAÇÃO 
 

Este Plano entra em vigor imediatamente após a sua assinatura pelo Presidente da Câmara 

Municipal do Cartaxo 

 

 

 

Cartaxo, 10 de março de 2020 

 

 

 

                                                                                                      O Presidente da Câmara Municipal 

 

                                                                                                          Pedro Miguel Magalhães Ribeiro 
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ANEXO 1 
Contatos Coordenação do Plano 
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ANEXO 2 
Contactos Presidentes de Junta 
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ANEXO 3 
SALAS DE ISOLAMENTO 

 

Edifício Nº de trabalhadores Sala de Isolamento 

Edifício Sede 85 Sala de reuniões 2ºandar 

Bombeiros Municipais do Cartaxo 39 VCOC 

Piscinas Municipais 8 Sala Fórum da Juventude(*) 

Espaços Verdes 11 Sala Fórum da Juventude(*) 

Museu Rural e do Vinho 3 Sala Fórum da Juventude(*) 

Casa da Juventude 4 Sala Fórum da Juventude(*) 

Centro Cultural do Cartaxo 2 Camarim 2 

Pavilhão de Exposições - Espaço dos Camarins 

Parque de Máquinas  57 Sala edifício DASU 

Ação Social 6 Sala da escola José Tagarro 

Biblioteca 5 Sala da escola José Tagarro 

Pavilhão Inatel  3 Escritório 

Mercado Municipal do Cartaxo 2 Antiga Sala REFOOD 

Estádio Municipal 4 Balneário 

AMPV 1 Antiga Sala REFOOD 

Parque de Estacionamento 
subterrâneo 

1 Portaria 
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ANEXO 4 
DGAEP  Mod. 1– Certificação de Isolamento Profilático 

 

Número do Cartão do 

cidadão (*) 

Nome completo Data de Nascimento (ano, 

mês, dia) (*) 

  // 

  // 

  // 

  // 

 

(*) Preencher com os dados relativos aos trabalhadores, quando se trate de aplicar o nº9 do Despacho nº2836-A/2020, 

de 2 de março 

 

Data _/_/_ 

 

… ( nome e assinatura da autoridade de saúde) 
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ANEXO 5 
Registo de Ações e Ocorrências 

 

Data Local Ocorrência Ação Tomada 
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ANEXO 6 
Lista de Procedimentos a Tomar na 1ªFase – Monitorização 

 

Procedimento Responsável Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Terminado 

Articulação com as Autoridades de 
Saúde para acompanhamento da 
evolução da situação  

 
SMPC 

  
X 

 

 
Divulgação do Plano a toda a estrutura 
da CMC 

SMPC e 
Coordenadores 
de cada uma 

das Áreas 

 
X 

  

Sessões de sensibilização sobre medidas 
de autoproteção a todos os funcionários 
da CMC 

SMPC e 
Autoridade 

Local de Saúde 

 
 

 
X 

 

 
Elaborar Listagem de atividades 
prioritárias e essenciais 

RH, 
Coordenadores 

Técnicos, 
SMPC 

  
X 

 

Definir recursos humanos mínimos 
para cada uma das áreas 
prioritárias e assegurar linhas de 
substituição 

RH, 
Coordenadores 

Técnicos, 
SMPC 

  
X 

 

Elaborar estratégica de Informação 
Interna e externa 

GIC, SMPC, 
GAP 

 X  

Elaborar plano de limpeza e 
higienização dos edifícios 
municipais 

HST, Serviços 
de limpeza 

 
X 

  

Assegurar a existência de uma 
reserva estratégica de bens ou 
produtos cuja falta possa 
comprometer o exercício das 
atividades prioritárias 

Contabilidade, 
coordenadores 
técnicos, SMPC 

 
X 

  

Adquirir produtos de higienização e 
equipamento de proteção 
individual 

HST, 
Contabilidade 

  
X 

 

Definir estratégias e procedimentos 
em situação de um caso suspeito 

SMPC, HST   X 

Identificação das salas de 
isolamento em cada um dos 
edifícios municipais 

SMPC, HST   X 
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ANEXO 7 
Lista de Procedimentos a Tomar na 2ªFase – Alerta 

 

Procedimento Responsável Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Terminado 

Identificar e encaminhar casos 
suspeitos para a sala de isolamento  

SMPC, HST, 
Coordenadores 

  
 

 

Registar o número de casos 
identificados na CMC e articular com a 
DGS para acompanhamento do evoluir 
da situação 

RH, HST, SMPC    

Proceder á divulgação de informação 
fidedigna e atualizada junto dos seus 
colaboradores  

Coordenadores    

Acompanhar a evolução clínica dos 
colaboradores doentes 

RH    

Acompanhar a situação saúde dos 
colaboradores que tendo tido 
contato conhecido com o vírus, 
ainda não apresentam sintomas de 
infeção 

RH, SMPC    

Implementar horários de trabalho 
em períodos desfasados, a fim de 
evitar o contágio entre 
trabalhadores 

RH    

Suspender atividades que não 
sejam absolutamente necessárias 

RH, SMPC    
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ANEXO 8 
Identificação de Grupos de Risco na Câmara Municipal do Cartaxo 
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ANEXO 9 
Plano de Higienização e Desinfeção  
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ANEXO 10 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DO CARTAXO 
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS 
 
Serão distribuídos exemplares pelas seguintes entidades: 

 

Nome / Função 
Data de 

Entrega 

N.º do 

Exemplar 

Rubrica 

Do 

Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Qualquer destes exemplares deverá estar em local de fácil acesso. 

 

 Qualquer dos volumes acima referidos deverá ser conservado em boas condições de 

utilização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Contingência para o COVID - 19, a seguir sucessivamente referido como Plano, 

apresenta as orientações sobre este assunto para a estrutura interna dos Bombeiros 

Municipais do Cartaxo. 

Uma das consequências desta pandemia, poderá ser o elevado número de pessoas 

afetadas com a consequente repercussão no absentismo. Este fenómeno poderá ter origem 

por doença do próprio funcionário, por doença de familiares que impliquem assistência, e 

ainda por encerramento de instituições, nomeadamente, instituições de educação, facto que 

poderá resultar em faltas ao serviço por parte dos encarregados de educação. 

Atendendo a estes e outros pressupostos estima-se que aproximadamente 20% dos 

Bombeiros da Corporação, poderão estar ausentes do posto de trabalho entre 2 a 3 

semanas, na tentativa de limitar o alastramento da epidemia, por imperativos de doença ou 

outros de causa social decorrentes da necessidade de cuidar de familiares doentes, 

nomeadamente crianças e idosos. 

O presente Plano pretende antecipar e gerir o impacto da gripe pandémica associado ao 

COVID 19 na atividade da Corporação, com o objetivo estratégico de garantir, mesmo no 

pior cenário possível, a continuidade da proteção e do socorro. 

Este Plano não prevê ações de tratamento médico das pessoas que venham a ficar infetadas 

com o vírus, situação em que os funcionários dos Bombeiros Municipais do Cartaxo deverão 

recorrer às entidades prestadoras de cuidados de saúde que regularmente utilizam, sem 

prejuízo de eventuais intervenções terapêuticas de carácter profilático em relação a 

episódios súbitos de doença declarados dentro das instalações e em serviço. 
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2. OBJECTIVOS 

O Presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma eventual 

situação de infeção dos colaboradores dos BMC, pelo vírus COVID 19, apresentando como 

principais objetivos: 

a) Preparar e manter a resposta operacional, mantendo os serviços essenciais em 

funcionamento; 

b) Definir a estrutura de decisão e de Coordenação Interna; 

c) Definir a coordenação com as organizações internas e externas; 

d) Reduzir o risco de contaminação no local de trabalho; 

e) Garantir a correta e adequada informação, quer ao nível interno, quer externo, 

nomeadamente na articulação com a ANEPC/CDOS de Santarém; 

f) Preparar o retorno à normalidade de funcionamento, tão rápido quanto possível.  

 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Plano estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das ações 

ao nível do Corpo de Bombeiros e o processo de comunicação, interno e externo (agentes 

de proteção civil, fornecedores e prestadores de serviços).  

. 

4. COVID 19 

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

provocada por um novo coronavírus, que pode causar infeção respiratória grave bem como 

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 muitos 

outros países. 
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4.1 O que são coronavírus? 

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 

 

 

4.2 Como se dissemina? 

 Os Coronavírus transmitem-se facilmente de pessoa para pessoa, 

através da respiração, sob a fórmula de gotículas que contêm o vírus, 

libertadas quando pessoas infetadas tossem ou espirram. 

 Os Coronavírus conseguem também sobreviver nas mãos ou em 

objetos que tenham sido tocados por uma pessoa infetada até o 

máximo de 9 dias. 

 Podem-se transmitir através de aerossol aquando da realização de 

procedimentos invasivos como a aspiração de secreções. 

 Uma vez infetada, uma pessoa demora normalmente 2 a 14 dias a 

desenvolver os sintomas, sendo que a média são cerca de 6 dias. 

 Uma pessoa portadora pode ser fonte de contágio durante todo o 

período de incubação do vírus e, no máximo, até 14 dias após termino 

dos sintomas.  
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4.3 Fases da Gripe (OMS) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a existência de 6 fases na evolução da 

gripe pandémica.  

 

 

Atendendo à especificidade do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros, o presente plano 

articula-se com as presentes fases definidas pela OMS, assentando a sua componente 

operacional, na pirâmide que define o nível de exposição ocupacional. 
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4.4 Nível de Exposição Ocupacional  

 

 

 

Muito 
Elevado 

Locais que apresentam potencial muito elevado de exposição a secreções de pessoas doentes com 
gripe. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. Está indicado o recurso a Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). 

Elevado 

Locais que apresentam elevado potencial de exposição a pessoas doentes, ou suspeitas de estarem 
doentes com gripe. Ex. Serviços de ambulatório, emergência médica. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

Médio 
 
 

Atividades que obrigam a contactos frequentes e próximos (a menos de 1 metro de distância) com 
pessoas suspeitas de estarem doentes com gripe, tais como colegas de trabalho, público em geral, 
crianças escolarizadas, ou outras concentrações de pessoas. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

Baixo 

Atividades que não obriguem ao contacto com pessoas que se saiba estarem doentes com gripe ou 
contactos próximos (menos de 1 metro) com o público.  

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

       BAIXO 

      MÉDIO 

ELEVADO 

 

MUITO 

ELEVADO 
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Da análise à matriz, verifica-se que o tipo de atividade desenvolvido pelos Bombeiros, é 

enquadrável em todos os níveis de risco. Considerando-se o “Nível - Baixo” como residual, 

o presente plano evoluirá em função dos restantes níveis de acordo com o que se encontra 

previsto no ponto 5. – Operacionalização do Pano de Contingência. 

 

4.5 Impacto da pandemia na Corporação 

 

Atendendo aos dados de contaminação previsível na população, divulgados pela OMS e 

ratificados para Portugal pela DGS, e efetuando o cruzamento dos mesmos com a tabela de 

risco de exposição ocupacional do ponto 4.4, estima-se que o número de infetados pelo 

coronavírus, na Corporação dos Municipais do Cartaxo poderá oscilar entre os 20% e os 

25%, o que representa o seguinte impacto em números absolutos na Corporação: 

 

Nº de efetivos Total % de Contaminação Total Infetados 

48 20% 10 

48 25% 13 

 

 

 

Sendo a principal base de resposta operacional, os elementos profissionais do quadro ativo 

e quadro de Comando, o impacto nos Turnos de Serviço permanente será: 

Nº de efetivos Total % de Contaminação Total Infetados 

39 20% 8 

39 25% 11 
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Atendendo à organização funcional da Corporação, 4 Turnos, num total de 9 Homens turno, 

e admitindo uma distribuição normal da percentagem de infetados é espectável que cada 

turno veja a sua capacidade reduzida em: 

Nº de efetivos Turno % de Contaminação Total Infetados 

9 20% 2 

9 25% 3 

 

A tabela anterior tem como pior cenário a redução do efetivo por turno para um total de 6 

Homens turno. Este número de efetivos, reforçado com a disponibilidade dos Voluntários 

não permitirá garantir ainda uma resposta operacional razoável, sendo, no entanto, 

expectável que apenas se realizem serviços de carácter “emergente”, hierarquizados e 

geridos de acordo com as diretrizes já em funcionamento. 

Os números apresentados são extrapolações de diversos estudos publicados, podendo 

verificar-se, no entanto, que alguma literatura da especialidade aponta para níveis de 

absentismo na ordem dos 40%. 

Este valor não é considerado para efeitos do presente plano, uma vez que esta percentagem 

é calculada sob o pressuposto de não existirem quaisquer medidas excecionais para 

controlo do surto gripal. 

No entanto, e caso se verifique um grau de incidência superior às estimativas apresentadas, 

as medidas de mitigação e resposta a adotar serão da exclusiva competência e 

responsabilidade do Grupo de Coordenação do Plano, conforme consta do ponto 5. 
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5. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A Gestão da situação de pandemia, assenta na estrutura hierárquica do Corpo de 

Bombeiros, e na dependência funcional que o mesmo apresenta para a sua entidade 

detentora. 

Todas as medidas constantes deste plano são reforçadas pela NEP, em vigor na 

Corporação, sobre o COVID 19, que faz parte integrante do mesmo e que constitui anexo 

VII, ao presente plano. 

 

 

5.1 Grupo de Coordenação do Plano 

 

Este grupo tem como membros permanentes, o Comando da Corporação e todos os 

elementos designados que a seguir se indicam. 

 

A responsabilidade pela manutenção da capacidade de resposta deste grupo funcionara de 

forma subsidiária, ou seja, a substituição de um ou de vários elementos será automática e 

determinada pela “Hierarquia” que cada elemento apresenta. 

  

a) Membros permanentes do GCP  
 

 

Coordenador do Plano sectorial Comandante 

Adjuntos do Coordenador do 
Plano sectorial 

Adjuntos de Comando do CB  

Assessores Técnicos  

Grupo de Acompanhamento  

Sub Chefe 1ª Pedro Quiterio 
Bombeiro 2ª Márcio Alexandre 
Bombeiro 2ª João Ferreira 
Bombeiro 2ª Rita Mendes 
Bombeiro 3ª Diogo Carvalho 
Bombeiro 3ª Tiago Quina 
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b) Competências  

Compete ao Grupo Coordenador do Plano:  

a). Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;  

b). Coordenar a atuação global;  

c). Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes fases do Plano e definir 

a duração temporal das mesmas, tendo como base as orientações do MS/DGS e da 

ANPC/CDOS;  

d). Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano; 

e). Informar/notificar o CDOS Santarém, do número de casos detetados nos colaboradores 

do CB;  

f). Obter e difundir informação atualizada;  

g) Cumprir e fazer cumprir as diretrizes constantes do plano; 

h). Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

i). Propor o encerramento de algumas das atividades da Corporação, não essenciais; 

j). Acompanhar, avaliar e propor o eventual reforço de R.H. para a Corporação. 

 

 

5.2 Ativação do Plano 

 

A ativação das diferentes fases do plano é determinada pelo Comandante, mediante parecer 

do Grupo Coordenador do Plano. 

O grupo Coordenador deverá ter especial atenção às seguintes situações:  
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a). Quando o nível de alerta Pandémico definido pela OMS seja revisto e recomendada a 

sua implementação nacional pela DGS/MS e ANEPC/CDOS;  

b). Se verifique um ambiente de transmissão secundária no Concelho do Cartaxo;  

c). Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem controlo a 

nível nacional; 

d). Se confirme o primeiro caso de COVID 19 na estrutura da Corporação;  

 

 

Matriz de escalonamento para ativação das diferentes fases do Plano 

 

Nível de Alerta 

BMC 

Nível de Risco de Exposição ocupacional ao Vírus da 

Gripe (OMS) 

Alfa Médio 

Bravo Elevado 

Charlie Muito Elevado 

 

5.3 Desativação do Plano  

O Plano é descativado por determinação do Comandante do Corpo de Bombeiros 

Municipais, mediante parecer do Grupo Coordenador do Plano com base nas orientações 

da DGS/MS e ANEPC/CDOS. 
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5.4 Fases do Plano/ Níveis de Alerta 

Com já foi dito anteriormente as fases do plano de contingência dos Bombeiros Municipais 

do Cartaxo estão diretamente relacionadas com o risco de exposição laboral evoluindo da 

seguinte forma: 

 

 

Nível de Alerta Pressuposto de Ativação 

Alfa 

Situação pandémica de nível 4/ 5 a nível nacional, sem impacto direto 

no Distrito ou concelhos limítrofes, não existe casos oficialmente 

confirmados. 

Bravo 

Situação pandémica de nível 6 (ambiente de contaminação 

generalizada e sem controlo a nível nacional), ou casos confirmados 

na esfera de influencia do hospital de Santarém. 

Charlie 
Mais do que um caso de transmissão secundária registada no 

Concelho ou um caso de contaminação interna. 
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As Medidas de funcionamento interno a adotar para cada um dos níveis de alerta são as 

seguintes: 

I. ALERTA ALFA 

 

 

 

 

 

 

 

 Deverão ser cumpridas todas as medidas preventivas descritas, em Anexo, tendo especial 

atenção às medidas de higienização das mãos e etiqueta respiratória; 

 Deve ser dada maior atenção à limpeza e desinfeção das ambulâncias e de todo o material 

utilizado no final de cada serviço; 

 O lixo e material utilizado na limpeza deve ser colocado em recipiente próprio para o efeito; 

 Em serviços em que a patologia do doente está relacionada com dispneias e patologias 

associadas, deve existir especial cuidado em utilizar apenas o material estritamente 

necessário, tendo em conta que este deve ser descartável; 

 As guarnições devem fazer prevalecer as medidas preventivas, utilizando se necessário 

máscara cirúrgica no doente e na própria guarnição; 

 Em casos suspeitos de COVID19 é obrigatório o uso de todos os E.P.I.’s ao dispor para o 

efeito, conforme as normas descritas; 

 As janelas de comunicação entre a célula sanitária e a cabine de condução passam 

obrigatoriamente a estarem fechadas; 

 O acesso ao quartel de pessoas estranhas ao serviço, passa a ser efetuado apenas pela 

porta principal do mesmo, cingindo-se apenas a situações que não possam ser 

tratadas/encaminhadas de outra forma; 

 A central passa obrigatoriamente a ter a porta fechada, com permissão de entrada a 

pessoal de serviço apenas para preenchimento de boletins e tarefas estritamente 

necessárias que não podem ser efetuadas noutro local; 

 A receção de correio, atendimento ao público e resolução de procedimentos internos 

administrativos, deve efetuar-se apenas pela janela da secretaria própria para o efeito, 

sendo a entrada na secretaria altamente restritiva e devidamente justificada; 

 Todo e qualquer colaborador que apresente sintomas de gripe, é obrigado a informar o 

seu superior hierárquico caso esteja de serviço e, ligar para a Linha de Saúde 24 caso 

esteja de folga, comunicando posteriormente, via telefone, ao Comandante do Corpo de 

Bombeiros; 

 Todo o pessoal que vá de férias para fora do país ou para zonas do país consideradas de 

maior risco, devem informar o Comando; 
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II. ALERTA BRAVO 

 

 

 

 

 

 

 Deverão ser cumpridas todas as medidas preventivas, em Anexo, tendo 

especial atenção às medidas de higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

deverá ser cumprido à risca a regra do distanciamento social (pelos menos 1 

metro de distância); 

 A limpeza e desinfeção das ambulâncias e de todo o material utilizado no final 

de cada serviço, deve ser efetuada de forma rigorosa com os produtos próprios 

para o efeito e pelo menor número de pessoas possíveis; 

 O lixo e material utilizado na limpeza deve ser colocado em recipiente próprio 

para o efeito; 

 Em serviços em que a patologia do doente está relacionada com dispneias e 

patologias associadas, deve existir especial cuidado em utilizar apenas o 

material estritamente necessário, tendo em conta que este deve ser descartável; 

 As guarnições devem fazer prevalecer as medidas preventivas, colocando ainda 

uma máscara cirúrgica no doente, e devendo a guarnição da ambulância utilizar 

luvas, máscara e óculos de proteção; 

 Em casos confirmados ou de forte suspeita de COVID 19 é obrigatório o uso de 

todos os E.P.I.’s ao dispor para o efeito, conforme as normas descritas; 

 Sempre que exista transporte de vítimas suspeitas de infeção, a central do 

Corpo de Bombeiros preenche a ficha de identificação da mesma, em anexo, e 

garante o “Follow Up” do caso, até obter situação concreta sobre o estado da 

mesma, informando o Chefe de Serviço; 

 O Chefe de Serviço menciona em relatório a evolução da situação mencionada 

anteriormente, juntando a respetiva ficha para despacho diário; 

 As janelas de comunicação entre a célula sanitária e a cabine de condução 

passam obrigatoriamente a estarem fechadas; 

 O acesso ao quartel de pessoas estranhas ao serviço, passa a ser altamente 

restrito, sendo efetuado apenas pela porta principal do mesmo, cingindo-se 

apenas a situações que não possam ser tratadas/encaminhadas de outra forma, 

nomeadamente, entrega de correio, entrega de material por fornecedores e 

pedidos de socorro à porta; 
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 A central passa obrigatoriamente a ter a porta fechada, com permissão de 

entrada a pessoal de serviço apenas para preenchimento de boletins e tarefas 

estritamente necessárias que não podem ser efetuadas noutro local; 

 

 A receção de correio e resolução de procedimentos internos administrativos, 

deve efetuar-se apenas pela janela da secretaria própria para o efeito, sendo a 

entrada na secretaria altamente restritiva e devidamente justificada; 

 O atendimento ao público deverá efetuar-se preferencialmente via telefone e 

apenas em último caso nas instalações do C.B.; 

 O período das refeições passa a ser efetuado dividindo o turno em duas 

metades a horas diferentes, devendo os colaboradores respeitar a regra de pelo 

menos 1 metro de distância entre cada um; 

 Aquando o “ajuntamento” de colaboradores por algum motivo, deverá ser 

respeitada a regra de pelo menos 1 metro de distância entre cada colaborador; 

 Todo e qualquer colaborador que apresente sintomas de gripe, é obrigado a 

informar o seu superior hierárquico caso esteja de serviço e, ligar para a Linha 

de Saúde 24 caso esteja de folga, comunicando posteriormente, via telefone, ao 

Comandante do Corpo de Bombeiros; 

 As medidas de higienização do local de trabalho, nomeadamente, superfícies 

de trabalho, lavatórios, punhos de portas, teclados de computador, entre outros, 

devem ser claramente intensificadas. 

 As operadoras de central no final do seu turno, devem proceder à limpeza dos 

teclados e bancadas de trabalho com uma solução alcoólica; 
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III. ALERTA CHARLIE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 A entrada no quartel do pessoal de serviço aquando o início de turno, passa 

obrigatoriamente por um processo de higienização das mãos e colocação de máscara 

e óculos de proteção, na entrada principal; 

 Todo o pessoal de serviço deverá usar máscaras de proteção respiratória FFP2 e óculos 

de proteção; 

 Deverão ser instituídos toques utilizando o sistema de som da central a cada 30m para 

lavagem e desinfeção das mãos; 

 Todas as medidas preventivas, em Anexo, devem ser intensificadas, tendo especial 

atenção às medidas de higienização das mãos, etiqueta respiratória e deverá ser 

cumprido à risca a regra do distanciamento social (pelos menos 2 metros de distância); 

 A carga das viaturas deve ser reduzida ao mínimo para facilitar os processos de 

desinfeção; 

 A limpeza e desinfeção das ambulâncias e de todo o material utilizado no final de cada 

serviço, é obrigatória e deve ser efetuada de forma rigorosa com os produtos próprios 

para o efeito e pelo menor número de pessoas possíveis; 

 O lixo e material utilizado na limpeza deve ser colocado em recipiente próprio para o 

efeito; 

 Em todos os serviços de emergência, passa a ser obrigatório o uso de Equipamento de 

Proteção Individual completo, devendo existir especial cuidado em utilizar apenas o 

material estritamente necessário, tendo em conta que este deve ser descartável; 

 As guarnições devem fazer prevalecer as medidas preventivas, colocando ainda uma 

máscara cirúrgica no doente; 

 Sempre que exista transporte de vítimas suspeitas de infeção, a central do Corpo de 

Bombeiros preenche a ficha de identificação da mesma, em anexo, e garante o “Follow 

Up” do caso, até obter situação concreta sobre o estado da mesma, informando o Chefe 

de Serviço; 

 O Chefe de Serviço menciona em relatório a evolução da situação mencionada 

anteriormente, juntando a respetiva ficha para despacho diário; 

 O transporte de casos confirmados e casos com grande probabilidade de presença do 

vírus, são efetuados exclusivamente na viatura INEM; 

 As janelas de comunicação entre a célula sanitária e a cabine de condução passam 

obrigatoriamente a estarem fechadas; 
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 O TAS deverá ficar confinado à célula sanitária durante e após a realização do 

transporte; 

 Os elementos com função de motorista devem limitar ao máximo o contacto com os 

doentes; 

 No intervalo entre serviços é obrigatória a vinda da viatura e equipa à unidade para 

procedimentos de desinfeção; 

 O acesso ao quartel de pessoas estranhas ao serviço, passa a ser proibido, sendo 

destacado um elemento do turno para assumir funções junto da porta de entrada, 

fazendo aí a receção e despistagem de todas as solicitações, comunicando 

posteriormente ao Chefe de Serviço; 

 A central passa obrigatoriamente a ter a porta fechada, não sendo permitida a entrada 

a pessoal de serviço; 

 A receção de correio e resolução de procedimentos internos administrativos, deve 

efetuar-se apenas pela janela da secretaria própria para o efeito, sendo a entrada na 

secretaria altamente restritiva e devidamente justificada; 

 O atendimento ao público deverá efetuar-se preferencialmente via telefone e apenas em 

último caso nas instalações do C.B.; 

 O período das refeições passa a ser efetuado dividindo o turno em duas metades a 

horas diferentes, devendo os colaboradores respeitar a regra de pelo menos 2 metros 

de distância entre cada um; 

 É altamente desaconselhado o “ajuntamento” de colaboradores por algum motivo, e em 

caso de necessidade deverá ser respeitada a regra de pelo menos 2 metros de 

distância entre cada colaborador; 

 Todo e qualquer colaborador que apresente sintomas de gripe, é obrigado a informar o 

seu superior hierárquico caso esteja de serviço e, ligar para a Linha de Saúde 24, caso 

esteja de folga, comunicando posteriormente, via telefone, ao Comando do Corpo de 

Bombeiros; 

 Caso um colaborador tenha estado em contacto com familiares ou pessoas infetadas, 

deve ligar para a Linha de Saúde 24 e posteriormente informar o Comando do C.B. das 

recomendações da mesma; 

 Todas as atividades secundárias ao Corpo de Bombeiros (desfiles, formação etc.) 

passam a estar canceladas; 

 Deveram ser tomadas medidas na organização do trabalho, de forma a limitar ao 

máximo o número de colaboradores expostos ao transporte de casos suspeitos e 

confirmados de COVID 19; 
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 As medidas de higienização do local de trabalho, nomeadamente, superfícies de 

trabalho, lavatórios, punhos de portas, teclados de computador, entre outros, devem ser 

claramente intensificadas. 

 As operadoras de central no final do seu turno, devem proceder à limpeza dos teclados 

e bancadas de trabalho com uma solução alcoólica; 

 São suspensas as autorizações previamente concedidas para o uso de barba. 

 No caso de uma pessoa com suspeita de infeção se dirigir ao quartel, deve ser 

encaminhada para a VCOC estacionada na frente do quartel para isolamento, sendo 

esta a área designada de isolamento nas instalações. 

 

 

6. MEDIDAS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO 

 

6.1 Medidas para Mitigação do Contágio 

Todo o pessoal afeto ao Corpo de Bombeiros, esteja ou não de serviço, deve a partir 

deste momento adotar na sua rotina diária os seguintes procedimentos preventivos, de 

forma a evitar um possível contágio pelo COVID 19. 

 

6.1.1 DISTANCIAMENTO SOCIAL; 

• Evitar concentração de muitas pessoas dentro e fora das Organizações. 

• Aproveitar a flexibilidade de horários para reduzir sobrelotação dos locais de trabalho. 

• Reunir fisicamente só se for estritamente necessário. 

• Se uma reunião presencial for inevitável, minimizar a proximidade dos participantes 

– reunir em sala o mais ampla possível, mantendo distância entre pessoas. 

• Manter distância de, pelo menos, um metro relativo às demais pessoas, 

nomeadamente em: 
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• reuniões; 

• open-spaces; 

• bilheteiras; 

• comboios; 

• em todos os locais em que tal seja possível. 

• Tratar de tudo o que for possível através de meios de comunicação à distância. 

•  Atender clientes e utentes em balcão fechado por vidro – quando não for possível, 

usar dispositivo de proteção contra gripe. 

•  Fazer as refeições isoladamente. 

• Fazer intervalos para café/chá/tabaco isoladamente. 

• Evitar cumprimentos por contacto (apertos de mão, abraços, beijos). 

• Evitar manipulação de títulos de transporte, meios de pagamento e documentos 

alheios – se tal for inevitável, usar dispositivo de proteção contra a gripe. 

 

6.1.2 HIGIENE RESPIRATÓRIA: 

 Cobrir o nariz e a boca, com a manga ou um lenço, quando espirrar ou tossir. 

 Não cuspir para fora de um lenço. 

 Utilizar lenços descartáveis de papel e rejeitá-los para contentores fechados. 

 Manter as mãos longe da boca, nariz e olhos – não tocar na cara antes de lavar as 

mãos. 

 Evitar o contacto com pessoas em risco – crianças ou doentes crónicos que tenham 

deficiência na imunidade, pessoas que contactem público – até que os sintomas da 

gripe tenham sido ultrapassados. 

 Evitar o contacto com pessoas que tenham sintomas semelhantes aos da gripe. 

 Pedir às pessoas que usem um lenço para cobrirem o nariz e a boca quando 

estiverem a cuspir, tossir ou a espirrar. 

 



 

 

PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

 

COVID 19 

Exemplar n.º 01 

Atualizado: 20/02/2020 

Edição: 1 

 

         23 

Bombeiros 

Municipais 

Do 

Cartaxo 
 

 

6.1.3 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: 

Lavar as mãos habitualmente é um gesto vantajoso para se proteger: 

 Ao chegar ao trabalho e antes de iniciar as tarefas; 

 Depois de utilizar a casa de banho; 

 Quando tossir ou espirrar; 

 Depois de tocar no nariz, cabelo ou outras partes do corpo; 

 Quando usar material de limpeza; 

 Depois de pegar em dinheiro e de fumar; 

 Depois de recolher o lixo e outros resíduos; 

 Quando tocar em caixas, garrafas ou sapatos; 

 Antes, durante e depois de cozinhar. 

 Lavar sempre as mãos depois de espirrar, tossir, ou utilizar um lenço. 

 Pedir às pessoas que tossirem, espirrarem ou se assoarem, para lavar 

imediatamente as mãos. 

 

A higienização das mãos deve ser efetuada utilizando água e sabão e secando quando 

possível com toalhetes de papel descartáveis. Se for possível, no final deve utilizar-se uma 

solução de base alcoólica nas mesmas. A forma correta para uma boa higienização das 

mãos é a descrita em anexo I.  

 

 

6.2 MEDIDAS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

Em todos os serviços de saúde e no transporte de doentes deve ser reforçada a rotina da 

higiene das mãos, pois esta continua a ser a medida mais importante na redução do risco 

da transmissão pessoa-a-pessoa e da transmissão cruzada da infeção. 
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6.2.1 EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 
O EPI deve ser utilizado de acordo com o nível de cuidados a prestar. 

Durante o seu uso deve ter-se cuidado em não contaminar superfícies e objetos não 

relacionados com os cuidados ao doente (por exemplo: puxadores das portas). 

 

A transmissão através de gotículas pode ser prevenida pelo uso de métodos de barreira 

entre o doente e os seus contactos próximos pelo que se recomenda o uso de máscara 

cirúrgica resistente aos fluidos na prestação de cuidados a estes doentes (casos para/em 

investigação, prováveis ou confirmados) e proteção ocular. 

 

A transmissão por contacto direto ou indireto pode ser prevenida pelo uso de luvas e 

vestuário (bata e/ou avental) e calçado específicos, em função do nível de risco de 

exposição, tomando em especial atenção a desinfeção das solas do calcado. 

 

Em procedimentos de limpeza ambiental, manipulação de resíduos, roupas ou 

equipamentos utilizados por doentes, mesmo que sem contacto próximo, devem ser usadas 

máscara cirúrgica, luvas e bata ou avental de plástico. 

 

A prevenção da inalação de aerossóis e gotículas mais pequenas implica a utilização de 

precauções adicionais, nomeadamente máscara/respirador de partículas tipo FFP2 / 

FFP3 ou N95, pelos profissionais de saúde que efetuem ou ajudem em manobras 

potencialmente geradoras de aerossóis.  

 

Os procedimentos associados a maior risco de gerar aerossóis são: intubação e 

procedimentos relacionados, como ventilação manual e aspiração; ventilação não invasiva 

e nebulização, ressuscitação cardiopulmonar; broncoscopia; cirurgia e autópsia. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE ACORDO COM O NÍVEL DE 

CUIDADOS A PRESTAR: 

 
 
6.2.2. COLOCAÇÃO DO EPI 
 
O EPI deve ser colocado corretamente, pela ordem e técnica descritas no “ANEXO II” e 

sempre antes do contacto com o doente para que não sejam necessários ajustes durante a 

prestação de cuidados, que envolverão risco de contaminação do profissional. 

 

Os respiradores FFP2 não se adequam a indivíduos com barba, pois não é possível uma 

boa adaptação do dispositivo. Nestes casos uma possibilidade é o uso de duas máscaras 

cirúrgicas. 

 

6.2.3 REMOÇÃO DO EPI 
 
A remoção cuidadosa do EPI é muito importante na prevenção da contaminação do 

profissional. Deve ser efetuada de acordo com as normas presentes no “ANEXO III” e, 

sempre que possível, sob a supervisão de outro profissional. 

 

Durante a manobra de remoção do EPI deve existir um cuidado adicional para evitar 

contaminação do próprio, dos outros e do ambiente. 

 

Deve remover-se em primeiro lugar o equipamento mais contaminado. 

A.1 - Cuidados 

clínicos não 

Invasivos 

 

A.2 - Cuidados não 

clínicos prestados 

a menos de 1 m 

Bata 

− uso único (descartável) 

− impermeável 

Máscara / Óculos de 

Proteção 

− cirúrgica (resistente a 

fluidos) 

− respirador de partículas 

− classe FFP2 ou N95 

− adequado ajuste facial 
Luvas 

− uso único (descartável) 

D) Atividades de 

limpeza, desinfeção 

e esterilização 
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7. COMUNICAÇÃO INTERNA  
 

Importa garantir a todo o momento que a forma como se perceciona a pandemia (fenómeno 

natural) não a transforme num fenómeno social incontrolável, nunca esquecendo que a 

autoridade nacional nesta matéria é a DGS do MS.  

A Corporação difundirá internamente a informação técnica produzida pela DGS no que 

concerne fundamentalmente a medidas de prevenção e autoproteção.  

 

7.1. Destinatários  

São destinatários da informação todos os funcionários e colaboradores dos BMC. 

 

7.2. Meios de comunicação  

Nas instalações exibir-se-ão, em espaço aberto, cartazes e folhetos.  

 

7.3. Difusão de informação  

Difusão por todos os funcionários, colaboradores e espaços de informação sobre o COVID 

19 e entrega da NEP que regula o funcionamento da Corporação. 

Difusão por todos os funcionários, colaboradores e espaços de informação sobre medidas 

de proteção individual e higiene pessoal (afixação nas casas de banho, espaços públicos).  

Informação atempada a todos os funcionários sobre os casos existentes na Corporação e 

no Concelho, e a sua evolução. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Anexos 

I – Boas Práticas para a lavagem das mãos 
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II – Procedimentos para colocação de EPI 

III – Procedimentos para a remoção de EPI 

IV – Informação sobre contágio e prevenção 

V – Higiene Respiratória 

VI – Limpeza e Desinfeção 

VII - Ficha de “Follow Up” de transporte de Vítima de Gripe A 

VIII – NEP COVID 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO – I 
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BOAS PRÀTICAS PARA UMA LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS 
 Retirar os objetos pessoais; 

 Abrir a torneira com a mão não dominante, isto é, com a esquerda se for 

destro ou com a direita se for canhoto, pois a mão dominante é a mais 

contaminada; 

 Molhar as mãos com água quente; 

 Adicionar o sabonete (de preferência líquido) na palma da mão; 

 Esfregar as mãos, durante aproximadamente 20 segundos, adotando a 

seguinte técnica de lavagem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Palma com palma                         Palma sobre as costas                       Espaços entre  dedos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Polegares, ora um, ora outro      Costa dos dedos contra a palma            Unhas contra a palma 
 

 

 Passar as mãos por água quente, retirando totalmente os resíduos do 
sabonete; 

 Secar as mãos com um papel descartável e utilizá-lo para fechar a 
torneira. 

 

PREVINA-SE – LAVE AS MÃOS VÀRIAS VEZES AO DIA! 

 
ANEXO II 

 

Procedimentos de colocação do E.P.I. 
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Procedimentos de colocação do E.P.I. 
 

1. Reunir o material necessário. 

Planear as áreas de colocação e 

remoção do EPI. 

Assegurar existência de um local 

onde depositar o material usado. 

3. Colocar proteção 

facial ou máscara e 

proteção ocular. 

4. Colocar touca. 

5. Colocar luvas. 

2. Colocar bata. 
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Como colocar e testar o ajuste facial do respirador de 
partículas 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

 

Colocar a máscara na palma da mão com a parte nasal 

virada para a ponta dos dedos, deixando pendentes as 

bandas elásticas. 

Posicionar a máscara sobre o queixo e com a parte nasal 

orientada para cima. 

 

Posicionar o elástico superior sobre a parte superior da 

cabeça e o elástico inferior sobre o pescoço, por baixo 

das orelhas. 

 

Usando os dedos indicadores de ambas as mãos adaptar 

a peça metálica da parte nasal moldando-a ao nariz. 

 

Verificar a correta colocação da máscara da seguinte 

forma: 

1) Expiração vigorosa. Se a máscara estiver colocada de 

forma correta deverá sentir pressão positiva dentro da 

máscara. 

2) Inspiração profunda. Se a máscara estiver colocada de 

forma correta deverá colapsar sobre a face. 

Reajustar a máscara até que estas condições se cumpram. 
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Procedimentos de Remoção do E.P.I. 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 

1. Retirar bata e luvas enrolando-as de 

forma a que a parte exposta fique para 

dentro; 

4. Remover proteção facial ou 

proteção ocular e máscara 

(obedecendo a esta ordem, tocando 

sempre nos elásticos e nunca na 

parte da frente); 

5. Proceder novamente à higienização 

das mãos. 

2. Proceder à higienização das mãos; 

3. Retirar touca; 
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ANEXO V 
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Higiene Respiratória 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

Limpeza e Desinfeção 

http://www.a-gripe.com/wp-content/uploads/2009/07/etiqueta_repiratoria.jpg
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Higienização e desinfeção da ambulância  

Não sendo possível utilizar instalações preparadas para o efeito, nos Hospitais, Centros 

Saúde ou outros, devem desencadear-se as seguintes ações no quartel:  

 

Higienização da ambulância  

O ou um dos tripulantes que transportou o doente é que deve proceder à higienização 

seguinte e deve continuar protegido.  

Promover a remoção prévia de toda a matéria orgânica existente.  

Mudar a roupa e outros materiais utilizados no utente. Os descartáveis usados no utente 

devem ser colocados no lixo do Grupo III, dentro de sacos fechados.  

Lavar a célula sanitária e equipamentos com detergente recomendado ou lixívia (solução de 

hipoclorito de sódio a 10%) – conforme o tipo de material em presença. Na lavagem da célula 

sanitária deve-se começar de cima para baixo e de dentro para fora. Deixar secar e arejar a 

célula sanitária e cabine.  

Para a lavagem devem ser utilizadas soluções exclusivamente preparadas para o efeito, não 

as utilizando posteriormente noutros tipos de higienizações. Panos de limpeza ou similares 

devem ser descartáveis, se possível.  

O material clínico não descartável, utilizado, deve ser lavado com água e sabão, seco e 

depois passado por álcool, se possível.  

As soluções de desinfeção devem ser preparadas diariamente pelo turno que entra às 08:00, 

quaisquer sobras existentes devem ser descartadas. 
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Locais possíveis de fontes de contaminações  

 

 

 
 

PROCEDIMENTOS A OBSERVAR 

 

1.º Higienizar  

2.º Desinfetar 

3.º Arejar  

ANEXO VII 
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B o m b e i r o s  M u n i c i p a i s  d o  C a r t a x o  
 

CONTROLO VÍTIMAS TRANSPORTADAS COM COVID 19 

 

 

 

N.º Saída:__________ N.º CODU:____________ N.º CDOS:________ 

Data:__/___/_____ 

Ambulância:_________ Tripulação:____________________ 

Turno:__________________ 

Identificação da Vítima 

Nome:___________________________________________________________________ 

Morada:_______________________________________ Idade:________ Sexo:________ 

Contacto N.º1:_____________________ Contacto N.º2:___________________________ 

Identificação do Familiar 

Nome:___________________________________________________________________ 

Morada:______________________________________Contacto:____________________ 

Ponto de Situação 

Data Evolução da Situação Operador 

   

    

   

   

   

   

   

   

Caso Confirmado de COVID 19  Caso Não Confirmado de COVID 19  

 

Nota: Os contactos devem ter início no dia seguinte ao do transporte. 

 


