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Trabalho
no Escritório
e no Terreno
Guia Prático

O regresso ao escritório e ao terreno, no contexto atual, desafia-nos a encontrar novas
formas de estar e trabalhar na NOS. Queremos contribuir para facilitar a dinâmica na tua
jornada de trabalho diária e garantir que conheces as medidas de proteção a adotar.

Criámos, por isso, este Guia Prático, onde se apresentam:
Fatores-chave de sucesso para a proteção individual e de todos;
Práticas recomendadas para cada espaço dentro do edifício;
Regras e orientações a adotar.

O teu comportamento no escritório e no terreno é a primeira garantia de proteção.
Respeita rigorosamente as regras.
Ao fazê-lo estás a proteger-te a ti, aos teus colegas e à tua família.
Protege-te para ficarmos todos bem.

Sentimos a tua falta

Que bom ter-te de volta ao escritório

#EstamosLigados
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Como está organizado este documento?
A estrutura deste guia prático está dividida em 4 blocos,
tendo em conta a tua jornada diária:

No local de trabalho

Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

4

Apresentar o Kit de Proteção.

5

Partilhar regras de entrada
e de circulação nos edifícios.

6

Explicar novos métodos de trabalho.

7

Partilhar medidas de limpeza dos
espaços e ar condicionado.

8

Garantir edifício seguro e ambiente
renovado.

No percurso
2

3

3

Relembrar cuidados individuais
com higiente, etiqueta respiratória
e distanciamento social.

Sugerir cuidados a ter
no percurso até ao escritório e
terreno.
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No regresso a casa
10

No terreno
9

Partilhar orientações e dicas
para o regresso a casa.

Outras medidas

Partilhar medidas para funções
comerciais no terreno.
11

Relembrar regras e orientações
sobre viagens e deslocações.

12

Perguntas frequentes.
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Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.
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Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas individuais de prevenção.

Vigia a tua saúde
Toma as devidas precauções, de forma a protegeres a tua família, os teus colegas e todos os que te rodeiam.
Mede a temperatura antes de saíres de casa:

Se estiveste em contacto próximo (numa distância inferior a 2 metros)
com uma pessoa confirmada como caso COVID-19 ou como um caso
suspeito, também não te deves deslocar para o teu local de trabalho.

Se apresentares uma temperatura acima dos 37,5ºC,
aguarda 15 minutos e volta a efetuar a medição.
Caso mantenhas essa temperatura, não te dirijas para o local de trabalho.
Considera ainda outros sintomas ou sinais:

Caso apresentes algum dos sintomas descritos, liga para a linha SNS24 (808
24 24 24) e procede de acordo com as indicações que te forem
comunicadas.
Depois de ligares para linha SNS24, deves permanecer em casa e contactar a
tua entidade patronal.

Tosse

5

Dificuldade respiratória

Perda do olfato
e do paladar

Cansaço
e dores musculares
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Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas individuais de prevenção.

Sê prudente
Toma as devidas precauções, de forma a protegeres a tua família, os teus colegas e todos os que te rodeiam.
Antes de saíres de casa, recomendamos que leves contigo:

Líquido desinfetante para as mãos
uma embalagem pequena

Uma máscara facial
preferencialmente das
designadas como máscaras
comunitárias ou de uso social

Lenços de papel
úteis para tocar em objetos ou outras
superfícies e sempre que espirras

Opta por te calçares junto à porta de saída para a rua, imediatamente antes
de saíres, evitando desta forma andares em casa com o calçado que utilizas
nas tuas deslocações fora de casa.
Se morares num prédio, sempre que te for possível, utiliza as escadas em
vez do elevador. Se não for possível, opta por seguires sozinho no elevador.
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Ao sair de casa
1

No percurso

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

2

Sugerir cuidados a ter
no percurso até ao escritório e
terreno.
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No percurso
2

Sugerir cuidados a ter no percurso até ao escritório e terreno.

Protege-te no percurso para o local de trabalho
Em transportes públicos:
Mantém sempre a distância social, em todo o percurso de casa para a
estação/paragem e também nas entradas e saídas de edifícios/instalações;
Cumprimenta à distância as pessoas conhecidas que possas encontrar;
Utiliza máscara nos transporte coletivos;
Utiliza as escadas, sempre que possível, mas evita tocar em corrimãos
e outras superfícies de acesso comum;
Aguarda de pé na estação/paragem e evita tocar em superfícies;
Respeita as regras para entrar e sair dos transportes públicos;
Viaja sozinho no banco traseiro, atrás do lugar de “pendura”, se utilizares
um táxi ou similar.

Na chegada ao local de trabalho:
Desinfeta ou lava as mãos de acordo com as regras de higiene.
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No percurso
2

Sugerir cuidados a ter no percurso até ao escritório e terreno.

Protege-te no percurso para o local de trabalho
Em viatura própria:
Opta por viatura própria, se possível, e transporta apenas pessoas que vivem contigo;
Permite apenas uma pessoa no banco traseiro, atrás do lugar de “pendura”,
caso dês boleia a alguém com quem não habites;
No teu carro, cria a tua “bolha de segurança”:
Abre a porta;
Desinfeta as mãos;
Fecha a porta.
Utiliza sempre o porta-bagagens para transporte de materiais, para que o habitáculo não
seja contaminado;
Se circulas de mota ou bicicleta, não necessitas de máscara. Mantém apenas a distância.
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No local de trabalho

Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

No percurso
2

Sugerir cuidados a ter
no percurso até ao escritório e
terreno.
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3

Relembrar cuidados individuais
com higiente, etiqueta respiratória
e distanciamento social.

4

Apresentar o Kit de Proteção.

5

Partilhar regras de entrada
e de circulação nos edifícios.

6

Explicar novos métodos de trabalho.

7

Partilhar medidas de limpeza dos
espaços e ar condicionado.

8

Garantir edifício seguro e ambiente
renovado.

No regresso a casa
10

Partilhar orientações e dicas
para o regresso a casa.

Outras medidas
11

Relembrar regras e orientações
sobre viagens e deslocações.

12

Perguntas frequentes.
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No local de trabalho
3

Relembrar cuidados individuais com higiene, etiqueta respiratória e distanciamento social.

Cumpre sempre as orientações de proteção
Higiene

Distanciamento social

1. Evita locais com
muitas pessoas

2. Mantém uma distância 3. Evita contacto físico
mínima de 2 metros entre com outras pessoas
pessoas

4. Evita mexer nos olhos,
no nariz e na boca

1. Molha as
mãos com água

2. Aplica a solução/sabão 3. Esfrega as palmas das
para cobrir toda a
mãos uma na outra
superficie das mãos

4. Palma da mão direita no
dorso da esquerda com os
dedos entrelaçados e vice-versa

Etiqueta respiratória

Deita
aqui
1. Sempre que tossires ou 2. Deita-o no contentor
espirrares tapa o nariz e a criado especificamente
boca com um lenço de
para o efeito
papel
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5. Palma com palma com 6. Esfrega o polegar esquerdo
os dedos entrelaçados
em sentido rotativo,
entrelaçado na palma da
mão e vice-versa

7. Esfrega rotativamente para
trás e para a ponta dos dedos
da mão direita na palma da
mão esquerda e vice-versa

8. Enxagua as mãos
com água

9. Seca as mãos
com papel descartável

11. Usa uma folha de
papel para abrires a
porta

12. Agora as tuas mãos
estão limpas e seguras

3. Lava as mãos com água
e sabão ou agente antibacteriano
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10. Utiliza o papel
descartável
para fechar a torneira
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No local de trabalho
3

Relembrar cuidados individuais com higiene, etiqueta respiratória e distanciamento social.

Cumpre sempre as orientações de proteção
Máscara

Aplica corretamente a máscara

Entra e sai do local de trabalho com uma máscara colocada.
Utiliza a máscara sempre que não for possível garantir o distanciamento social.
Circula e frequenta todos os espaços comuns (cantinas, copas, elevadores,
escadas, receção, garagem, instalações sanitárias, rooftops e varandas) com
a máscara colocada. O seu uso é obrigatório nestes contextos.
Utiliza a máscara com que entras no local de trabalho durante o período da manhã.

1. Coloca a máscara na
palma da mão com as
tiras caídas livremente

Retira a máscara que usaste durante a manhã, à hora de almoço, sem que contacte
com nenhuma superfície, dobra-a colocando a face que esteve em contacto com o
rosto para dentro e guarda-a no saco que transporta os talheres que podes
recolher no local.
Descarta a máscara no recipiente apropriado, disponível e identificado
para o efeito.
Coloca uma máscara nova a seguir ao almoço.
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4. Coloca dois dedos de
cada mão para ajustar o
nariz

2. Coloca a máscara na cara
com a peça nasal para cima.
Pega na tira superior e coloca
atrás da cabeça

5. Cobre a frente do
respirador com ambas as
mãos para não alterar a
sua posição

3. Segura a tira inferior e
coloca à volta do pescoço
abaixo da orelha
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No local de trabalho
4

Apresentar o Kit de Proteção.

Criámos este Kit de Proteção para ti
Máscaras
50 máscaras cirúrgicas, que deverás gerir com a premissa que utilizas
duas máscaras por dia, em contexto de trabalho.
Toalhitas desinfetantes
20 toalhitas. Quando terminares o stock, envia um email para a DGAS
(gestaoedificios@nos.pt) e ser-te-ão entregues toalhitas adicionais.
Podes utilizar as toalhitas como meio de desinfeção de superfícies,
tais como o teu telemóvel, computador, teclado, rato, posto de trabalho, etc.,
sempre que sentires necessidade.
Vitamina C
4 saquetas de vitamina C com o objetivo de reforçar a tua imunidade.
Mantém sempre uma alimentação equilibrada e rica em vitaminas.
Gel desinfetante
Utiliza apenas quando não tiveres oportunidade de lavar as mãos.
Deves fazer a higienização das mãos com regularidade, e sempre que tocas em
pontos de contacto (maçanetas, puxadores, botões, etc.).
Saco de plástico
Utiliza um saco para transportares diariamente as tuas máscaras.
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No local de trabalho
5

Partilhar regras de entrada e de circulação nos edifícios.

Segue estas orientações na entrada do edifício
Se entrares pela receção
Entra no edifício com a máscara colocada, conforme as regras anteriormente mencionadas.
Escolhe o teu horário de entrada, entre as 8h00 e as 10h00, e de saída, entre as 17h00
e as 19h00, para garantir que não se geram picos de entradas e de saídas.
Respeita a distância de segurança, quando entrares no edifício. Se não for possível,
aguarda no exterior do edifício, até que te seja dada orientação de entrada.
Privilegia a utilização das escadas e usa os elevadores apenas em caso de necessidade.
Permite que o vigilante ou a câmara térmica, colocada na receção, meça a tua temperatura.
É importante que nenhum colaborador com mais de 37,5ºC de temperatura (valor a partir do qual
podemos considerar febre, de acordo com a DGS) entre no edifício. Não é feito qualquer registo
de dados de colaborador.
Segue as setas de orientação colocadas no chão da entrada do edifício - estas setas diferenciam
os circuitos de entrada dos de saída.
Se entrares pela garagem
Permite que o vigilante faça o controlo manual de temperatura.
Não é feito qualquer registo de dados de colaborador a trabalhar nos edifícios NOS.
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No local de trabalho
5

Partilhar regras de entrada e de circulação nos edifícios.

Respeita as regras de circulação dentro do edifício
Usa a tua máscara enquanto circulas no edifício e sempe que não for possível
garantir a distância de segurança.
Privilegia a utilização das escadas para acederes ao teu posto de trabalho.
Circula pela direita (atenção às setas no chão que te indicam o fluxo de subida
e descida das mesmas), de modo a aumentar o distanciamento social.
Se utilizares o elevador:
Respeita a distância de segurança enquanto esperas – atenção às marcações
colocadas no chão;
Dentro do elevador, respeita a capacidade máxima marcada no chão de cada
elevador.
Respeita as normas afixadas à entrada das instalações sanitárias do edifício,
em particular no que diz respeito à limitações de capacidade e regras de
distanciamento.
Respeita as marcações identificadas no chão, que representam os locais e o
número máximo de pessoas que podem estar ao mesmo tempo dentro da
instalação sanitária.
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No local de trabalho
6

Explicar novos métodos de trabalho.

Toma nota sobre as novas formas de trabalhar
No posto de trabalho:
Consulta a informação que está colocada à entrada de cada piso.
Observa com atenção o modelo de distribuição de lugares a aplicar ao longo do edifício.
Ocupa uns dos lugares assinalados ao longo de cada piso. Deves ocupar o mesmo lugar ao longo de toda a semana.
Leva contigo, diariamente, os teus equipamentos e periféricos, assim como restante material. Todo o material que dispunhas na tua secretária,
antes deste período, foi recolhido e embalado numa caixa que se encontra junto à tua anterior secretária. Por questões de segurança, não deves
desembalá-las em nenhuma circunstância.
Respeita a política de clean desk, que é fundamental para reduzir o risco de contágio e agilizar as limpezas profundas dos edifícios. Os materiais que ficarem
esquecidos serão recolhidos e guardados, para serem recuperados apenas depois de todo este período.
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No local de trabalho
7

Clarificar os comportamentos os momentos de pausa.

Protege-te sempre, inclusive nas tuas pausas
Nas copas
Desloca-te à copa, para fazer a pausa que necessites, sem ser em grupo.
Respeita as marcações identificadas no chão da copa – estas representam os locais
e o número máximo de pessoas que podem estar ao mesmo tempo dentro do espaço.
Cumpre as orientações apresentadas, sempre que utilizes os equipamento da copa (frigorífico,
máquina de água, máquina de vending, etc.):
Lava as mãos antes de utilizar algum destes equipamentos;
Utiliza o papel de mãos disponível, de modo a evitar o contacto direto com estes equipamentos;
Evita o contacto com caixas ou alimentos de outros colaboradores, quando utilizares o frigorífico.
No rooftop, deck ou varanda
Respeita as marcações no chão para manteres a distância de segurança.
Respeita a limitação máxima de pessoas indicadas em cada espaço.
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No local de trabalho
7

Clarificar os comportamentos os momentos de pausa.

Protege-te sempre, inclusive nas tuas pausas
Caso utilizes a cantina ou espaço de refeição
Consulta a câmara da fila na Intra, se estiver disponível, para evitares ir almoçar no período
de maior aglomeração de pessoas.
Desloca-te à cantina com máscara colocada e respeita o distanciamento social.
Leva contigo a 2ª máscara diária, preferencialmente dentro de um saco de plástico.
Mantém a máscara em todo o momento, enquanto estiveres na cantina (fila de espera,
fila para serviço, fila para pagamento).
Respeita a distância de segurança para as pessoas que se encontram antes e depois de ti, durante a fila, de
acordo com as marcações no chão.
Retira a máscara que usaste durante a manhã, antes da refeição, sem que contacte com nenhuma superfície,
dobra-a colocando a face que esteve em contacto com o rosto para dentro e guarda-a dentro de um saco.
Descarta a máscara no recipiente apropriado, disponível e identificado para o efeito.
Coloca a máscara da tarde, logo que termines a tua refeição, seguindo o procedimento recomendado.
Utiliza o contactless dos cartões ou o teu cartão de colaborador para pagares a tua refeição.
Não está autorizado o pagamento em dinheiro ou utilização do teclado do multibanco.

18

Aviso: Qualquer reprodução ou comunicação, ainda que parcial, sem aprovação prévia da NOS, SGPS, S.A.
é estritamente proibida e punidanos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da NOS.

Trabalho no Escritório e no Terreno | Guia Prático

No local de trabalho
7

Clarificar os comportamentos os momentos de pausa.

Protege-te sempre, inclusive nas tuas pausas
Caso tragas comida de casa
Respeita o distanciamento social ao longo de todo o percurso até à cantina.
Presta atenção às regras de utilização de micro-ondas, nomeadamente a desinfeção
das mãos antes e depois de o utilizares.
Senta-te num lugar que esteja assinalado com dístico (sem ninguém à frente e aos lados).
Retira a máscara que usaste durante a manhã, antes da refeição, sem que contacte com nenhuma
superfície, dobra-a colocando a face que esteve em contacto com o rosto para dentro e guarda-a
dentro de um saco.
Descarta a máscara no recipiente apropriado, disponível e identificado para o efeito.
Coloca a máscara da tarde, logo que termines a tua refeição, seguindo o procedimento
recomendado.
Caso almoces fora do edifício
Sai do escritório com a máscara da manhã colocada.
Coloca a 2ª máscara diária após a refeição, entrando nos edifícios com a máscara colocada.
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No local de trabalho
8

Garantir edifício seguro e ambiente renovado.

Medidas específicas de reforço de higienização e segurança
Edifício seguro e ambiente renovado
A limpeza do edifício será reforçada durante o dia de trabalho e ao fim de semana, de modo
a garantir a segurança de todos. Reforçámos a limpeza de:
Postos de trabalho – sempre que uma funcionária da limpeza se aproximar do teu posto de trabalho
para o limpar, deverás afastar-te para facilitar a limpeza da mesa de trabalho e da cadeira;
Salas de reunião – durante o dia e sempre que a sala esteja vazia, irá ser efetuada uma limpeza extra
com foco nos pontos de contacto (mesa, cadeiras, marcadores, apagadores, interruptores,
maçanetas e puxadores, tablet gestão sala, etc);
Copas – a limpeza das copas será reforçada nestes espaço para garantir que estas
zonas comuns estão desinfetadas, com foco nos pontos de contacto (micro-ondas, máquinas
de vending, dispensadores de água, mesas, frigoríficos, etc);
Pontos de contacto - a limpeza dos pontos de contacto (puxadores, botões, materiais
partilhados, etc.) será reforçada durante o dia trabalho;
Instalações sanitárias – a limpeza será reforçada nas instalações sanitárias com foco nas zonas de
contacto (puxadores, autoclismo, torneiras, dispensador de papel de mãos);
Fogging - desinfeção profunda dos espaços.
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Horário
limpeza

9:30
11:30
14:00
17:00
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No local de trabalho
8

Garantir edifício seguro e ambiente renovado.

Medidas específicas de reforço de higienização e segurança
Edifício seguro e ambiente renovado
Reforçamos as vantagens dos sistemas de ventilação mecânica e sistemas
de ar condicionado, através da implementação das seguintes medidas:
Substituição dos sistemas de filtração.
Desinfeção das condutas e ventiladores.
Introdução de 100 % de ar exterior assegurado.
Aumento do caudal de ar ventilado no interior.
Desativação do ar re-circulado.
Ventilação em funcionamento em horário alargado.

21

Aviso: Qualquer reprodução ou comunicação, ainda que parcial, sem aprovação prévia da NOS, SGPS, S.A.
é estritamente proibida e punidanos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da NOS.

Trabalho no Escritório e no Terreno | Guia Prático

No local de trabalho

Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

3

Relembrar cuidados individuais
com higiente, etiqueta respiratória
e distanciamento social.

4

Apresentar o Kit de Proteção.

5

Partilhar regras de entrada
e de circulação nos edifícios.

6

Explicar novos métodos de trabalho.

7

Partilhar medidas de limpeza dos
espaços e ar condicionado.

8

Garantir edifício seguro e ambiente
renovado.

No percurso
2

Sugerir cuidados a ter
no percurso até ao escritório e
terreno.
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No regresso a casa
10

No terreno
9

Partilhar orientações e dicas
para o regresso a casa.

Outras medidas

Partilhar medidas para funções
comerciais no terreno.
11

Relembrar regras e orientações
sobre viagens e deslocações.

12

Perguntas frequentes.
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No terreno
9

Partilhar medidas para funções comerciais no terreno.

Conhece as regras sobre o trabalho no terreno
Se desempenhas funções comerciais no terreno, ou seja, caso te enquadres num dos seguintes trajetos:
Casa – cliente – casa
Casa – loja – casa
Casa – escritório do parceiro – casa
Deves desempenhar as funções entre terreno e casa, sem utilização dos edifícios NOS.
Utiliza os equipamentos de proteção individual de acordo com o estipulado nos procedimentos partilhados. Se tiveres dúvidas consulta
os procedimentos na intra.
A máscara cirúrgica deve ser sempre utilizada em todos os locais de contacto social.
Coloca a máscara em segurança de acordo com as orientações dadas neste documento.
Troca a máscara, no intervalo de almoço, ou ao fim de 6 horas.
Retira a máscara que usaste sem que contacte com nenhuma superfície, dobra-a colocando a face que esteve em contacto com o rosto
para dentro e guarda-a dentro de um saco.
Descarta a máscara num local apropriado para o efeito.
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No local de trabalho

Ao sair de casa
1

Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

3

Relembrar cuidados individuais
com higiente, etiqueta respiratória
e distanciamento social.

4

Apresentar o Kit de Proteção.

5

Partilhar regras de entrada
e de circulação nos edifícios.

6

Explicar novos métodos de trabalho.

7

Partilhar medidas de limpeza dos
espaços e ar condicionado.

8

Garantir edifício seguro e ambiente
renovado.

No percurso
2

Sugerir cuidados a ter
no percurso até ao escritório e
terreno.

Aviso: Qualquer reprodução ou comunicação, ainda que parcial, sem aprovação prévia da NOS, SGPS, S.A.
é estritamente proibida e punidanos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da NOS.

No regresso a casa
10

No terreno
9

Partilhar orientações e dicas
para o regresso a casa.

Outras medidas

Partilhar medidas para funções
comerciais no terreno.
11

Relembrar regras e orientações
sobre viagens e deslocações.

12

Perguntas frequentes.
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No regresso a casa
10 Partilhar orientações e dicas para o regresso a casa.

Mantém-te atento e firme nos comportamentos de proteção
À saída do edifício
Sai sempre pelo lado indicado no edifício, demarcado por setas no chão.
Utiliza a máscara até à saída do edifício.
Se te sentires confortável, mantém a máscara até casa.
Quando chegas a casa
Tira os sapatos, à porta e, se possível usa álcool ou desinfetante nas solas.
Só depois é que deves colocar os sapatos dentro de casa.
Define uma área de segurança, de preferência à entrada de casa. Quando entras, deves:
Retirar a roupa e colocar num cesto coberto (as lavagens devem ser feitas no mínimo a 60ºC);
Colocar a carteira, a chaves e outros objetos dentro de uma caixa na entrada;
Retirar os sapatos e colocar numa caixa fechada;
Ter chinelos perto, de modo a não andares descalço.
Desinfeta a mochila do computador, o telemóvel e outros gadgets com um pano
humedecido com solução alcoólica.
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No local de trabalho

Ao sair de casa
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Orientar sobre medidas
individuais de prevenção.

3
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No regresso a casa
10

No terreno
9

Partilhar orientações e dicas
para o regresso a casa.

Outras medidas

Partilhar medidas para funções
comerciais no terreno.
11

Relembrar regras e orientações
sobre viagens e deslocações.

12

Perguntas frequentes.
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Outras medidas
11 Relembrar regras e orientações sobre viagens e deslocações.

Outras medidas de proteção em vigor
Deslocações internacionais e nacionais
Mantêm-se as restrições a viagens internacionais profissionais, de acordo com o
procedimento publicado na Intra.
Mantêm-se as restrições para deslocações em território nacional, de acordo com o
procedimento publicado na Intra.
As deslocações entre edifícios NOS são desaconselhadas, devendo privilegiar-se as
ferramentas para reuniões remotas.
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Outras medidas
12 Perguntas frequentes.

Posso ficar infetado com os produtos de supermercado?

Posso reutilizar os sacos de plástico?

Os especialistas concordam que a transmissão por plásticos, embalagens ou
cartão não é a via mais habitual, uma vez que, mesmo permanecendo nas
superfícies, a carga viral é muito baixa. Portanto, a recomendação geral é
manter as regras de higiene e lavar as mãos com água e sabão quando chegar
do supermercado, evitando tocar no rosto com as mãos.

O melhor será lavá-los com água e sabão e deixá-los a secar no estendal.
Os sacos de pano devem ser igualmente lavados.

Ainda assim, o risco de contaminação não é nulo, pelo que, e como medida de
precaução, seja melhor limpar tudo aquilo que não for poroso. Recomenda-se a
utilização de um pano limpo embebido numa solução de duas colheres de
lixívia por litro de água, desinfetando também as superfícies onde as
embalagens estiveram.
Posso ficar infetado se receber uma encomenda ao domicilio?
O risco de ficar contaminado com uma encomenda é baixo. Ainda assim,
é importante manter sempre a distância de segurança do estafeta que fizer a
entrega e lavar as mãos logo depois de retirar o produto da embalagem.
O ideal será limpar esse mesmo produto e voltar a lavar as mãos.
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Posso ficar contaminado pela ingestão de alimentos?
Não há provas de que tal possa acontecer, mas o melhor será lavar bem
os alimentos e lavar as mãos antes e depois de cozinhar.
Como limpar a casa?
É importante manter as casas arejadas, uma vez que a falta de ar fresco é
um fator que favorece a transmissão do vírus. Deve ser também feita uma
limpeza diária das superfícies nas quais mexes com frequência: mesas,
cadeiras, puxadores das portas, sanita, interruptores, entre outros.

O mais importante é nunca te esqueceres
de lavar as mãos, uma vez que são o principal
veículo de transmissão do vírus.
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Outras medidas
12 Perguntas frequentes.

Que formas de desinfetar são efetivas?

É possível ficar contagiado ao contactar com o pavimento da rua?

A lixívia diluída em água é bastante eficaz, assim como a aplicação de álcool
com um pano. O vinagre e o amoníaco, por outro lado, não se mostram
eficazes.

Não há nenhuma evidência do risco de ficar contagiado pelo contacto com o
pavimento, mas o melhor será deixar o calçado à porta ou numa zona dedicada
ao efeito à entrada de casa.

Quem não tiver desinfetantes próprios pode, por isso, fazer uma mistura de 20
ml de lixívia para 1 litro de água: abanar várias vezes para que se misture,
mergulhando o pano com esta solução sempre que for necessário desinfetar
superfícies.
Também se pode usar uma solução à base de álcool para desinfetar pequenas
superfícies ou itens pessoais. Para isso bastará juntar 70 ml de álcool 96%
(tampa azul) com 30 ml de água.
Orientações sobre regras de comportamento
social noutros locais
Consulta www.dgs.pt
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É normal que, principalmente nos primeiros tempos,
haja dúvidas ou ansiedades.
Estamos todos a adaptar-nos a uma nova realidade no escritório
e no terreno, ainda que transitória.
Sê paciente contigo próprio/a e com os que te rodeiam.
Sê prudente. Pratica os comportamentos recomendados.

Protege-te e ficamos todos bem

Bem-vindo/a
#EstamosLigados

