
GUIA REGRESSO À ATIVIDADE



• É obrigatório o uso de máscara
• Não permitir o assento de passageiros 

no lugar da frente
• Acesso limitado a 2/3 dos lugares 

traseiros
• Promover a circulação de ar fresco/

abrir janelas. Evite a utilização de ar 
condicionado 

• Tossir ou espirrar para o cotovelo ou 
toalhete descartável (após utilização, 
deitar de imediato no lixo orgânico)

• Lavar as mãos com frequência com 
água e sabão ou gel desinfetante

• Monitorização da temperatura corporal 
2 X dia

• Mantenha a garganta hidratada. 
Beba água de 20 em 20 minutos

• 1 Kit de prevenção/ por motorista 
(1,5l água, copo de papel descartável, 
gel desinfetante, máscaras para uso 
próprio, mínimo 2 por jornada de 
trabalho)

• Recomenda-se a instalação de sepa-
rador sanitário

• Desinfeção profunda do interior da 
viatura de 15 em 15 dias 

• Higienização da viatura sempre no 
final de cada viagem com desinfec-
tante (principalmente os puxadores 
das portas, cintos de segurança e 
separador sanitário, caso exista)

• Usar luvas de nitrilo não esterilizadas 
na manipulação de dinheiro e faturas, 
podendo ser substituídas por gel de-
sinfetante

• Recomendar o pagamento através 
de meios eletrónicos 

• Contactar o responsável de equipa/
entidade patronal caso tenha estes 
sintomas: febre, tosse, dores muscu-
lares e dificuldades respiratórias

• Caso estes sintomas surjam durante 
a jornada de trabalho deve contactar 
o responsável de equipa/entidade 
patronal e/ou linha Saúde 24 e per-
manecer em isolamento na própria 
viatura

Motorista Táxi
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• É obrigatório o uso de máscara
• Promoção de horários de trabalho 

desencontrados entre colaboradores 
e sempre que possível teletrabalho

• Distância de 2 m entre cada colaborador
• Promover a circulação de ar fresco/

abrir janelas. Evite a utilização de ar 
condicionado 

• Tossir ou espirrar para o cotovelo ou 
toalhete descartável (após utilização, 
deitar de imediato no lixo orgânico)

• Lavar as mãos com frequência com 
água e sabão ou gel desinfetante

• Mantenha a garganta hidratada. 
Beba água de 20 em 20 minutos

• 1 Kit de prevenção/por colaborador 
(1,5l água, copo papel descartável, 
gel desinfetante, máscara para uso 
próprio (2 máscaras por jornada de 
trabalho) 

• Usar luvas de nitrilo não esterilizadas 
na manipulação de dinheiro e faturas, 
podendo ser substituídas por gel 
desinfetante

• Monitorização da temperatura corpo-
ral 2 X dia/mudança turno e registar 
no formulário existente

• Instalação de divisória de acrílico em 
todos os gabinetes e recepção (quando 
em contacto com o público)

• Higienização 2 X dia/ mudança turno 
com desinfetante de superfícies nas 
bancadas de trabalho, auriculares, 
teclados e telefones 

• Contactar o responsável de equipa/
entidade patronal caso tenha estes 
sintomas: febre, tosse, dores muscu-
lares e dificuldades respiratórias

• Manter uma zona de isolamento com 
água, desinfetante, máscara, caixote 
do lixo próprio e telefone; Após saída 
do isolamento promover com rapidez 
a desinfeção do local

Operadores de Call Center 
e Administrativos



• É obrigatório o uso de máscara
• Promover a circulação de ar fresco/

abrir janelas. Evite a utilização de ar 
condicionado

• Tossir ou espirrar para o cotovelo 
ou toalhete descartável (após utili-
zação, deitar de imediato no lixo or-
gânico)

• Lavar as mãos com frequência com 
água e sabão ou gel desinfetante

• Monitorização da temperatura cor-
poral 2 X dia e registar no formulário 
existente

• Mantenha a garganta hidratada. 
Beba água de 20 em 20 minutos

• 1 Kit de prevenção/ por mecânico 
(1,5l água, copo de papel descartá-
vel, gel desinfetante, máscaras para 
uso próprio ou do cliente externo)

• Usar luvas de nitrilo não esterilizadas 
na manipulação de dinheiro e faturas, 
podendo ser substituídas por gel 
desinfetante

• Higienização 2 X dia com desinfetante 
de superfícies nas bancadas de trabalho, 
auriculares, teclados e telefones 

• As intervenções mecânicas devem co-
meçar e acabar sempre com a desin-
feção de todos os pontos de contacto 
dentro e fora dos carros, incluindo 
chaves, portas, puxadores, volantes, 
travão de mão e mudanças

• Informar o responsável de equipa 
caso tenha estes sintomas: febre, 
tosse, dores musculares e dificul-
dades respiratórias

• Manter uma zona de isolamento 
com água, desinfetante, máscara, 
caixote do lixo próprio e telefone; 
Após saída do isolamento promover 
com rapidez a desinfeção do local

Mecânicos e Oficinas
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• Higienizar as instalações com gel de-
sinfetante 2 X dia, principalmente 
bancadas de trabalho, teclados, auri-
culares, telefones, puxadores de por-

tas, botões de autoclismo, suportes de 
papel higiénico e toalhetes, torneiras, 
piaçabas, interruptores e tomadas de 
eletricidade

• Promover o desencontro de colabo-
radores nas horas das refeições

• Higienizar as mesas com gel desinfe-
tante antes e depois de cada refeição

• Nas mesas, as fileiras de cadeiras 
devem estar desencontradas

• Distância de uma a duas cadeiras 
vazias, devidamente sinalizadas, 
entre cada colaborador

• O espaço de restauração deve cumprir 
as normas exigidas pela ARESP

Refeitórios / Cantinas

Higienização das Instalações

COVID-19
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Lavagem das Mãos Acesso Limitado às Instalações
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• Apenas 5 pessoas por cada 100m²
• Desinfetar as mãos usando o doseador               

de gel desinfetante disponível na              
entrada

• Delimitar o acesso com baias/faixas 
de encaminhamento

• A entrada só é permitida após medição da 
temperatura corporal, quando superior a 
37.5° o acesso é vedado e recomenda-se 
contactar a linha de Saúde 24

• É obrigatório o uso de máscara nas 
instalações 

Acesso Limitado às Instalações

Documento elaborado 
Documento elaborado por Dr. João Manuel Cascais (Medicina Geral e Familiar / Medicina do 
Trabalho) – cédula profissional nº 25070 | Dra. Maria Manuela Muralha (Medicina Geral e Familiar) 
– cédula profissional nº 18726 | Enf.ª Maria Rosa Romão (Enfermeira Especialista em Enfermagem 
Comunitária) – cédula profissional nº 27756, dando cumprimento às orientações da DGS 
e Autoridades competentes
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