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1. Enquadramento
No seguimento das recomendações efetuadas pelas autoridades de saúde a
Unicâmbio procedeu à elaboração do plano interno de contingência no âmbito
da prevenção e infeção por CORONAVÍRUS (COVID – 19).
O referido plano tem como prazo de vigência o período que durar a epidemia
e deve ser encarado como um conjunto de orientações passível de ser
ajustado não só face à intensidade e gravidade da mesma, mas também de
acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde.

2. A natureza da Ameaça

a) O que é a COVID - 19

COVID – 19 foi a designação atribuída pela Organização Mundial de Saúde à
doença provocada pelo novo Corona Vírus (SARS-COV-2). Este novo agente
nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado
um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.
A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como
doença mais grave, como a pneumonia.

Até data não existe vacina ou tratamento específico para a infeção.

O período de incubação estimado da COVID-19, até ao aparecimento de
sintomas, é de 2 a 14 dias (segundo as últimas informações publicadas pelas
Autoridades de Saúde).

b) Transmissão da Infeção

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

Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra).

•

Pelo contacto direto com secreções infeciosas.

•

Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a
1 mícron).

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre
durante uma exposição próxima, através da disseminação de gotículas
respiratórias produzidas quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as
quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que
estão próximas e, ainda, através do contacto das mãos com uma superfície ou
objeto com o novo coronavírus e em seguida, o contacto com as mucosas oral,
nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).

Podemos assim considerar dois modos de transmissão:
•

Transmissão direta (via aérea e por contacto) - pessoa a pessoa, através da
inalação de gotículas de saliva espalhadas através da tosse ou do espirro de
indivíduos doentes.

•

Transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados) - através das
mãos, quando levadas à boca, ao nariz ou aos olhos, após contacto com
objetos ou superfícies contaminadas com gotículas de saliva ou secreções
nasais de pessoas doentes.

Não se sabe exatamente quanto tempo o COVID - 19 pode sobreviver,
permanecendo
ativo em superfícies, com o potencial de infetar pessoas.

C) Sintomatologia

COVID-19 tem atingido predominantemente os adultos e idosos, doentes
crónicos e debilitados de ambos os sexos, no entanto, não tem tido grande
prevalência entre as crianças.

As pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 podem apresentar sinais e sintomas
de infeção respiratória aguda como:
•

febre.

•

tosse.

•

dificuldade respiratória.

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência
respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.

Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem sintomas de
COVID-19
• Quando se tem sintomas, deve guardar-se uma distância mínima de 2
metros.
• Quando se tem sintomas, deve utilizar-se uma máscara.
3. Medidas Individuais de Prevenção da COVID-19 – Higiene pessoal

a) Regras de Etiqueta Respiratória
•

Cobrir a boca e o nariz com lenço de papel, nunca com a mão.

•

Colocar o lenço de papel no caixote do lixo. No caso de não se poder usar
lenço de papel, tapar a boca com o antebraço.

•

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão ou com uma solução de
base alcoólica, em especial:

•

Após ter tossido, espirrado ou assoado o nariz.

•

Após ter utilizado transportes públicos.

•

Após ter frequentado locais com grande afluência de público.

•

Antes de comer.

•

Antes e depois de preparar refeições.

•

Sempre que se utilize a casa de banho.

•

Mexa em lixo, terra, detritos ou dejetos de animais.

•

Sempre que se tenha de servir comida.

•

Mexer em objetos de utilização partilhada

•

As crianças devem ser ensinadas a lavar as mãos, usando, de preferência
sabonete líquido, durante pelo menos 20 segundos.

As crianças devem, também, ser ensinadas a não tocar com as mãos sujas na
boca, olhos ou nariz (zona T).
O cumprimento com beijos, apertos de mão ou abraços devem ser evitados.

Plano de Contingência Unicâmbio
1. Objetivo do Plano
O objetivo do presente Plano de Contingência tem como objetivo minimizar o
risco de contágio e simultaneamente permitir o bom funcionamento da
atividade essencial da Unicâmbio.

Este plano estará vigente em todos os Balcões da Unicâmbio, bem como na
Sede.

2. Identificação do Responsável e Equipa Operativa
A coordenação do Plano é da responsabilidade da Diretora de Recursos
Humanos apoiada pelos Diretores de Segurança, Comunicação, Rede e
Tecnologia. Estes órgãos articulam-se de forma estreita com a Autoridade de
Saúde Pública e Proteção Civil

Unidade
USRH – Recursos
Humanos
UDCM – Comunicação
UNRP – Rede I e II

Nome
Gabriela Salvador
Filipa Lilaia
Fernando Fernandes – Rede I
Carlos Lilaia – Rede II

USTI – IT

João Marques

USSG – Segurança

António Romano

3. Definição da cadeia de “comando e controlo”
Se os Diretores referidos anteriormente, não estiverem aptos para assumir as
suas funções, as funções passam para os grupos seguintes na hierarquia
da instituição, dividindo-se as funções por diferentes pessoas aptas nas
diversas áreas.
Unidade

Nome

USFT – Financeiro

Ana Alves

UDMK – Marketing

Sofia Vicente Rosa

CCC- Compliance

Ana Santos

CCJ – Legal

Eduardo Azevedo

CCGR

Sónia Carujo

Equipa Operativa da Unicâmbio
Da Equipa Operativa fazem parte os elementos referidos anteriormente, que
deverão assumir, em complementaridade com as Direções da Unicâmbio, uma
natureza dupla: a de antecipar e preparar respostas a uma eventual situação
de crise decorrente da disseminação nas lojas (função de planeamento de
risco); a de aconselhar e apoiar tecnicamente as Direções e Administração
situação de crise real (função de gestão).

Toda a informação e comunicação, relativa à COVID-19, é da exclusiva
responsabilidade da Unidade de Desenvolvimento de Comunicação e
Marca (UDCM).
•

A informação deverá ser centralizada e difundida por esta unidade,
internamente e para o exterior.

O Plano será reavaliado, atualizado e comunicado sempre que necessário.

A presente informação apenas reflete um excerto do Plano de Contingência,
por razões de segurança.
Qualquer contato necessário pode ser estabelecido para o 800 50 60 66, ou
em alternativa para o 21 315 7587.

Anexo I – Fonte Direção geral de Saúde (DGS)
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Promoção de Saúde no Local de Trabalho
OMS = (2019-nCoV)

O QUE É O CORONAVÍRUS?

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?

O Corona vírus é uma grande família de vírus encontrados em
Pessoas e animais. “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 China, tendo sido também
confirmados casos noutros países.

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de
infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade
em respirar, ou mesmo falta de ar. Em casos mais graves
pode levar a pneumonia e eventual morte nos casos mais
extremos.

COMO SE TRANSMITE O CORONAVÍRUS?
Este é um vírus respiratório que se espalha principalmente
pelo contato com uma pessoa infetada através de gotículas
respiratórias geradas quando uma pessoa, por exemplo,
tosse ou espirra, ou através de gotículas de saliva ou
secreção nasal

QUAL É O PERIODO DE INCUBAÇÃO/CONTÁGIO?
O período de incubação é o tempo entre a infeção e o
início dos sintomas clínicos da doença. As estimativas
atuais do período de incubação variam de 2 a 11 dias. Com
base em informações de outras doenças do coronavírus, o
período de incubação do 2019-nCoV pode ser de até 14
dias.

O CORONA VIRUS PODE SER TRANSMITIDO ATRAVÉS DE
UM ANIMAL?
A fonte animal do “2019-nCoV ainda não foi identificada. No
entanto não se pode afirmar que que o 2019-nCoV não possa
ser transmitido através de qualquer animal. É provável que
uma fonte animal de um mercado de animais vivos na China
tenha sido responsável por algumas das primeiras infeções
humanas relatadas. Se visitar mercados de animais vivos, ou
se trabalha com animais diretamente, deve evitar o contato
direto ou superfícies em contato com animais de forma
desprotegida (ex.: uso de luvas). Deve evitar o consumo de
alimentos de origem animal crus.

O QUE POSSO FAZER PARA ME PROTEGER DO CONTÁGIO?

Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória
Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes
Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta

Adotar medidas de etiqueta respiratória:

SE

Cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar com um lenço de
papel ou com o braço, nunca com as mãos. Deitar o lenço no lixo.

Tem Tosse
Febre Alta
Falta de Ar

Viajou
recentemente
ao estrangeiro

Contactou
com alguém
infetado

Estima-se que a vacina contra o Coronavírus esteja concebida até final de 2021

MANTENHA-SE TRANQUILO. DÊ PRIORIDADE À PREVENÇÃO E DIVULGUE ESTA INFORMAÇÃO
Asal, Assistência Médica no Trabalho, SA
Praceta da Justiça, n.º 14 2600-775 Vila Franca de Xira
Tel: 263 271 844 * geral@asalmed.pt
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