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1. INTRODUÇÃO 

 
Em janeiro 2020 registou-se o aparecimento do novo coronavírus. Os organismos internacionais, designadamente a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades nacionais de saúde, Ministério da Saúde (MS) e Direção Geral de 

Saúde (DGS), têm alertado a sociedade em geral e as empresas em particular para a ameaça que constitui uma pandemia 

de gripe, recomendando-se a implementação de planos de contingência, bem como a adoção de práticas e procedimentos 

tendentes à minimização do contágio. 

 

A acontecer uma situação de pandemia, uma das consequências diretas será um elevado absentismo nos postos de 

trabalho o que terá um impacte direto no desenvolvimento de atividades e na própria gestão das empresas. 

 

Atentos à atual situação, e mantendo um acompanhamento rigoroso da evolução a nível nacional e global, a Minor Portugal 

elaborou o Plano de contingência que define as principais linhas de orientação a seguir pelos seus hotéis e serviços 

centrais. 

 

O presente plano descreve as principais etapas que a empresa considera relevantes o combate à infeção pelo novo 

Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), assim como os procedimentos a adotar perante uma pessoa com sintomas.  

 

O plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19.  

As situações não previstas, devem ser avaliadas caso a caso. 

 

Na elaboração do Plano foram considerados pressupostos inerentes aos piores cenários, de modo a assegurar a melhor 

resposta numa situação de crise. 

 
 
2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

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

 Gotículas respiratórias;  

 Contacto direto com secreções infeciosas;  

 Aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem. 

 

A transmissão de pessoa para pessoa ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O 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), 

pode conduzir à transmissão da infeção. 
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3. OBJETIVOS & RESPONSABILIDADES 

 
3.1. Objetivos Gerais 

 
Considerando o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência da pandemia, este documento tem como principal objetivo 

estratégico garantir, em cenários de elevado absentismo, a continuidade da prestação de serviços e a realização das 

atividades previstas para os próximos meses: 

o Preparar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia e mantenha os 

serviços essenciais em funcionamento; 

o Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja possível; 

o Fornecer respostas solicitadas e necessárias quer ao nível interno quer para o exterior do hotel. 

 

3.2. Responsabilidade de Elaboração do Plano de Contingência 

A responsabilidade da elaboração do Plano de Contingência é do departamento Operational Excellence, sendo sempre 

que necessário consultadas outras áreas da organização 

 

3.3. Organização das operações 

3.3.1. Objetivos operacionais 

o Manter os serviços em funcionamento 

o Manter o fornecimento dos bens primários e recursos essenciais ao funcionamento do edifício 

o Assegurar reserva estratégica de produtos de higiene e limpeza, de desinfetantes e equipamentos de 

proteção individual 

o Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho 

o Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação da pandemia 

o Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde de todos os colaboradores 

o Garantir fluxo de informação constante junto do público interno e externo 

o Monitorizar e acompanhar o processo em permanência 

o Definir estruturas de decisão e coordenação interna e com as autoridades de saúde 

o Assegurar serviços mínimos em situação de crise (emergência) 

 

3.3.2. Organigrama Funcional – Núcleo Responsável 

Considerando que este núcleo tem por finalidade reunir as pessoas suscetíveis de fornecer as informações que permitem 

tomar as decisões que melhor se adaptam a uma situação de emergência, a sua constituição incluirá as seguintes 

pessoas, ou seus substitutos: 

 

3.3.2.1. Hotel 

 Diretor Geral/ Hotel Manager 

 Técnico Superior de Segurança/ Operational Excellence Manager 

 Técnico de Recursos Humanos 

 Médico do Trabalho 
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3.3.2.2. Serviços Centrais (só Lisboa, Algarve pode ficar abrangido pelo TMVI/ AVIC) 

 Diretora de Recursos Humanos 

 Técnico Superior de Segurança/ Operational Excellence Manager 

 Técnico de Recursos Humanos 

 Médico do Trabalho 

Os nomes e números de telefone dos membros do Núcleo Responsável constam do ANEXO 1 (a preencher por hotel/ 

serviços centrais). 

 

3.3.2.3. Descrição de responsabilidades 

 

Compete ao Núcleo Responsável: 

 Definir as estratégias de atuação 

 Coordenar a atuação 

 Divulgar o plano a todos os colaboradores 

 Identificar e registar as tarefas prioritárias e colaboradores relevantes 

 Manter atualizadas as listas de contactos (colaboradores) 

 Prever substituições 

 Identificar tarefas que possam ser suspensas temporariamente 

 Definir plano técnico para distribuição de equipamento e tecnologia que vise assegurar regime de teletrabalho 

 Avaliar situações e preparar respostas e medidas adequadas 

 Sugerir alterações ao plano 

 Gerir o processo de comunicação interno e externo 

 Cumprir e fazer cumprir as orientações do plano 

 

3.3.2.4. Cadeia de comando 
 

Situação

Direcção

Chefias

Colaboradores

Informação interna

Linha Saúde 24 

+ 

Autoridade de saúde

Acompanhamento/ 

Monitorização

Accionar o plano

Plano de 

comunicação
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4. FASES DE ABORDAGEM 

 
Na perspetiva de uma pandemia e na observação de impactos consideráveis no funcionamento do hotel, dos seus serviços 

e desenvolvimento das suas atividades em resultado do elevado absentismo, foram definidos como principais linhas de 

intervenção as recomendações da DGS: 

o Impacte no hotel/ serviços centrais  

o Impacte sobre os colaboradores, fornecedores e clientes 

o Estratégias a implementar durante uma pandemia/situação de crise 

o Indicação de recursos humanos e técnicos a afetar durante uma pandemia/situação crise 

o Comunicação e informação interna e externa (colaboradores, direção, fornecedores, clientes, utentes, 

media, parceiros e instituições públicas de articulação) 

o Coordenação com os organismos externos e de auxílio à comunidade 

Pela análise da conjuntura regional e nacional e as orientações emanadas pela NH, são definidas as fases de abordagem 

tendo em conta a avaliação de risco. Para cada fase de abordagem encontram-se definidas as principais medidas a adotar. 

 
Fases de 

Abordagem 
Avaliação de Risco Principais Medidas 

1. Prevenção 

 Sem casos suspeitos 

no Hotel 

 Formação & Informação 

 Reforço da Higienização e implementação do Plano de Higiene 

 Reforço de medidas preventivas – Protocolo Interno 

 Distribuição EPI’s  

 Controlo de stocks de produtos de higiene e limpeza e EPI’S 

 Preparação do local de isolamento 

2. Emergência 

 Casos suspeitos no 

Hotel 

 Caso Confirmado no 

Hotel 

 Implementação do procedimento para Caso Suspeito/ 

Confirmado 

 Comunicação e cumprimento das recomendações das 

autoridades de saúde 

 Implementação do Protocolo de Comunicação  

 Identificação de necessidades de recursos humanos e materiais  

 Avaliação da necessidade de encerramento de serviços/ hotel 

 Higienização e reposição das condições dos locais de 

isolamento  

3. Recuperação 

 

 Reposição das 

condições normais de 

funcionamento hotel 

(existência ou não de 

casos confirmados) 

 Reposição das Equipas 

 Atualização do inventário disponível 

 Reposição de serviços  
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4.1. OPERACIONALIZAÇÃO DA FASE DE PREVENÇÃO 

 
A operacionalização da fase de prevenção encontra-se descrita no Protocolo Interno e Planos de Higiene, nomeadamente: 

 Avaliação de risco e distribuição EPI’s; 

 Controlo de stocks de produtos de higiene e limpeza e EPI’s; 

 Medidas comportamentais e de serviço; 

 Reforço da Higienização. 

 

A monitorização e acompanhamento permanente da aplicação das regras e normas é realizada por supervisão das chefias. 

Mensalmente é realizada a auditoria de Health & Safety, com o preenchimento da “Checklist Health &Safety Manager”, 

pelo departamento Operational Excellence. 

 
4.1.1. Formação & Informação 
 

Informação tipificada com informações gerais sobre o coronavírus e indicando que os Hotéis seguem os procedimentos 

estabelecidos pelas autoridades de saúde nacionais.  
 

IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 

CLIENTES Documentos 

Sugestão Nº1: 

A enviar caso surjam questões por parte de agências ou clientes durante 

o processo de reserva. 

Comunicado a colocar em alguns pontos estratégicos do Hotel, como é o 

caso da receção. 

Anexo: A 

COVID-

19_Guests_communication  
 

Sugestão Nº2: 

Afixar o cartaz emitido pela Direção Geral de Saúde (DGS)  

Anexo: B 

Cartaz Moldura Digital 

Sinalética Direcional e de Limitação de Capacidades 
Base de dados de 

Comunicação 

Vídeo Infográfico e Pósteres de Medidas Gerais e Especificas 
Base de dados de 

Comunicação 

COLABORADORES Documentos 

Afixar os cartazes DGS em zonas relevantes (Refeitório, Balneários) 

Afixar Pósteres de Medidas Gerais e Especificas 
Base de dados de 

Comunicação 

Sinalética Direcional e de Limitação de Capacidades 
Base de dados de 

Comunicação 

Realização de briefings de esclarecimento 
Anexo: E 

Coronavírus-Briefing 

 
É essencial que todos os colaboradores do hotel estejam preparados para lidar com esta situação: saber informar, 

conhecer regras de prevenção básicas, saber quais as entidades a contactar em caso de necessidade.   

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

COLABORADORES 

A formação a implementar está descrita no Protocolo Interno. 
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4.1.2. Local de isolamento 
 
O núcleo responsável deve definir um ou mais locais de isolamento, de acordo com a dimensão do hotel, para onde 

possa encaminhar o caso suspeito. Este local deve ser o mais afastado possível das principais áreas de operação do 

hotel e o mais próximo possível de uma saída para o exterior do edifício. 

 

Deverá estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar quando um colaborador/ cliente com sintomas se dirige para a área de 

“isolamento”. Na deslocação, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas/colaboradores nas 

instalações. 

 

Preferencialmente, os clientes alojados no Hotel, que apresentem sintomas deverão ficar em isolamento no próprio 

quarto.  

 
4.1.2.1. Instalações e equipamento necessário 

 
Esta área deverá estar equipada com:  

 Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica; 

 Revestimentos lisos e laváveis (ex. preferencialmente não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados); 

 Telefone; 

 Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador/ cliente, enquanto aguarda a validação de 

caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

 Balde do lixo forrado com saco;  

 Solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área);  

 Toalhetes de papel;  

 Máscaras cirúrgicas;  

 Luvas descartáveis;  

 Termómetro. 

 

 

4.1.3. Controlo da situação de clientes e colaboradores 

 
Diariamente é acompanhada a conjuntura envolvente, no que respeita a clientes e colaboradores, nomeadamente: 

 Colaborador ausente para prestar apoio a familiar dependente; 

 Colaborador doente – comunica ausência; 

 Colaborador/ cliente adoece no hotel; 

 Quarentena forçada. 
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Situação

Colaborador em casa 

doente 

Colaborador/ cliente 

adoece no hotel

Comunica chefia/ recursos 

humanos

Se necessário, gabinete de 

crise acciona:

 w Plano de substituição 

wTeletrabalho

Procedimento para caso 

suspeito

SEGUIR INSTRUÇÕES DADAS PELA AUTORIDADE DE SAÚDE

MONITORIZAÇÃO, REGISTO E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE

Colaborador ausente 

para prestar apoio 

familiar

Se necessário, gabinete de 

crise acciona:

 w Plano de substituição 

wTeletrabalho

Colaborador apresenta 

justificação de faltas

Colaborador apresenta 

justificação de faltas

Quarentena decretada 

pela autoridade de saúde

Comunica à Direcção

Accionar:

 w Comunicação Interna

w Comunicação Externa

Se necessário, gabinete de 

crise acciona:

 w Plano de substituição 

wTeletrabalho

 
 

A Equipa de Recursos Humanos regista as situações com Colaboradores no ANEXO 2 - Monitorização Contactos. 
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4.2. OPERACIONALIZAÇÃO DA FASE DE EMERGÊNCIA 
 

Na eventualidade de alguma pessoa apresentar sintomatologia, ou comunicar a confirmação de teste positivo para a 

COVID 19, o plano de contingência é ativado por decisão do diretor geral e operacionalizado pelo núcleo responsável, de 

acordo com o grau e necessidades de contingência. 

 

O Diretor geral deve comunicar a ocorrência ao gabinete de crise: 

 Diretor Regional de Operações (que por sua vez, comunica à BUSE); 

 Diretor Operational Excellence; 

 Diretor Relações Públicas; 

 Diretor/Manager Recursos Humanos. 

 

4.2.1. Procedimento para caso suspeito 

 
4.2.1.1. Definição de caso suspeito 

 
As pessoas que desenvolvam os sintomas abaixo indicados são consideradas suspeitas de infeção por SARS-CoV-2 
(COVID-19): 

 
 Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos seguintes sintomas: 

o Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleias ou mialgias, ou; 

o Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível, ou; 

o Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível. 

o Perda total de olfato (anosmia), perda total de paladar(ageusia) ou distorção persistente do paladar 

(disgeusia) de início súbito. 
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Fonte: Direção Geral da Saúde (DGS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborador/ 

Cliente com 

sintomas

Colaborador informa chefia 

directa/ Cliente informa hotel 

da situação e dirige-se para 

área de “isolamento”Chefia contacta Director 

Geral, alerta para a 

situação e assegura 

assistência necessária ao 

colaborador/ cliente Colaborador/ cliente 

contacta SNS 24 (808 24 

24 24)

SNS 24 adopta o 

procedimento de acordo 

com a situação clínica

SNS contacta Linha 

Apoio ao Médico (LAM)

INEM transporta 

colaborador/cliente para 

hospital de referência

Chefia directa do 

colaborador informa o 

Director geral do caso 

validado

Caso não suspeito Caso suspeito

SNS questiona o 

colaborador/ cliente

O Director Geral:

- Veda acesso à área de 

“isolamento”

- Colabora com a 

Autoridade de Saúde 

local na identificação 

dos contactos próximos 

do colaborador

- Informa os 

colaboradores dos 

procedimentos

- Informa o médico do 

trabalho

Caso suspeito não validado Caso suspeito validado

Colaborador informa 

a chefia directa/ 

director geral

Processo encerrado 

para coronavirus

SNS 24 define os 

procedimentos 

adequados à situação 

clínica do colaborador

Director Geral informa o 

médico do trabalho da 

situação clínica do 

colaborador

Colheita de amostras 

biológicas no hospital 

de referência

Caso não 

confirmado
Caso confirmado

Autoridade de Saúde 

local informa o Director 

Geral dos resultados 

laboratoriais negativos

Processo encerrado 

para coronavirus

Autoridade de Saúde local 

informa o Director Geral 

dos resultados 

laboratoriais positivos

Procede à gestão dos 

contactos

Housekeeping providencia 

a limpeza e desinfecção 

da área de “isolamento”

Autoridade de Saúde local 

levanta interdição após 

descontaminação

Autoridade de Saúde local 

informa a DGS das 

medidas implementadas
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4.2.1.2. Acesso a área de isolamento/ quarto em condições de segurança 

 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do doente, o Diretor Geral/ Diretor de Serviço/ Chefia asseguram 

que seja prestada, a assistência adequada até à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a distância 

de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

 

O(s) colaborador(es) que presta(m) assistência ao colaborador/ cliente com sintomas, deve(m) colocar, uma máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene 

das mãos, após contacto com o doente. 

 

O suspeito de infeção deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser 

colocada pelo próprio. 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, a mesma deve ser substituída. 

 

4.2.1.3. Contacto com as autoridades de saúde – Linha SNS 24 
 

 O núcleo responsável inicia a investigação e recolha de informação e regista-a no ANEXO 4 – Log Book para que 

seja possível rastrear a informação a reportar ao SNS24. 

 O contacto deve ser feito preferencialmente diretamente pelo suspeito de infeção. 

 

4.2.1.4. Caso suspeito validado 
 

Após o contacto com a Linha SNS 24 e na situação de caso suspeito validado, o suspeito de infeção deverá: 

 Permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até 

à chegada do INEM, ativada pela linha SNS 24, que assegura o transporte para o Hospital, ou  

 Deslocar-se ao local definido pelas autoridades de saúde, onde serão colhidas as amostras biológicas para 

testes laboratoriais; 

O acesso dos colaboradores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos colaboradores designados para prestar 

assistência). 

Até conhecimento do resultado do teste, não será feita recolha de loiça ou lixo do local de isolamento. 

 

A delegação de saúde informa o hotel/ suspeito de infeção sobre o resultado do teste laboratorial e:  

 Caso infirmado - este fica encerrado para COVID-19, aplicando-se os procedimentos habituais da empresa, 

incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência; 

 Caso confirmado – Proceder de acordo com o descrito no ponto seguinte e interditar a área de “isolamento” 

até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela delegação de saúde ou caso não haja 

indicação após uma quarenta de no mínimo 48 horas.  
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4.2.2. Procedimento para caso confirmado 

 
A identificação de um caso confirmado para COVID 19, pode ser despoletado através de um caso suspeito/contacto 

próximo de alto risco, ou por comunicação direta do resultado do teste laboratorial. 

 
4.2.2.1. Monitorização de contactos próximos (rastreio de contactos) 

 
Contacto Próximo 

Considera-se “contacto próximo” uma pessoa que esteve exposta a um caso de COVID-19, ou a material biológico infetado 

com SARS-CoV-2, dentro do período de transmissibilidade. O período de transmissibilidade estende-se desde 48 horas 

antes da data de início de sintomas do caso de COVID-19 sintomático ou da data da colheita do produto biológico do teste 

laboratorial do caso de COVID-19 assintomático até ao dia em que é estabelecida a cura do caso. 

 

Ao registar-se um caso de coronavírus confirmado pelas autoridades de saúde, o núcleo responsável deve, em articulação 

com a delegação de saúde, monitorizar os contactos próximos das últimas 48 horas.  

 

Esta monitorização consiste em: 

1. Identificar todas as pessoas (contactos) que estiveram potencialmente expostas a gotículas respiratórias ou 

secreções de um caso de COVID-19: 

 O rastreio de contactos, devem ser realizados o mais precocemente possível, preferencialmente nas 12 horas 

seguintes à identificação do caso; 

 Se o caso de COVID-19 identificado esteve a bordo de uma aeronave ou navio dentro do período de 

transmissibilidade, deve ser dado conhecimento à Autoridade de Saúde do aeroporto/aeródromo onde a 

aeronave aterrou ou do porto marítimo onde o navio atracou. 

 

2. Avaliar o risco dos contactos através da investigação e comunicação com os contactos identificados: 

 O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição. Os contactos de caso de 

COVID-19 são classificados, em contactos de alto e baixo risco, tendo em conta o nível de exposição ao 

caso confirmado e o nível de estado imunitário, assim como, as situações excecionais contactos de alto risco. 

 A classificação do risco e nível de exposição dos contactos é da responsabilidade da Autoridade de Saúde, 

de acordo com os critérios abaixo definidos. 

 O nível de exposição é classificado tendo em conta: 

i. A proximidade entre o contacto e o caso confirmado de infeção pelo SARSCoV-2/ COVID-19: o risco 

é tanto maior quanto menor for a distância entre as pessoas; 

ii. A duração da exposição: o risco é tanto maior quanto mais longa for a exposição, devendo essa 

duração ser aferida cumulativamente;  

iii. A presença de sintomas no caso confirmado e a sua duração: o risco é maior para os contactos com 

casos confirmados sintomáticos de COVID-19, sobretudo se o contacto ocorrer em torno do primeiro 

dia de sintomas; 
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iv.  A probabilidade de geração de gotículas ou aerossóis pelo caso confirmado de infeção pelo SARS-

CoV-2/ COVID-19: o risco é maior se o contacto ocorrer durante atividades com geração de aerossóis 

pelo caso confirmado, como por exemplo, tosse, canto, grito e exercício físico. 

v. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, de acordo com a Norma n.º 

007/2020 e/ou a Orientação n.º 019/2020 da DGS, no caso dos profissionais de saúde. 

vi. A presença de certas características ambientais: o risco é maior em situações de exposição em 

ambientes fechados e pouco ventilados e em ambientes com aglomerados populacionais. 

 Estado imunitário tem em conta:  

i. O esquema vacinal completo, nos termos da Norma 002/2021 da DGS confere proteção contra a 

infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, mesmo perante a circulação de novas variantes como a variante 

Delta; 

ii. A infeção prévia por SARS-CoV-2 / COVID-19, nos termos da Norma 020/2020 da DGS, nos últimos 

180 dias confere proteção contra nova infeção, mesmo perante a circulação de novas variantes, como 

a variante Delta, pelo que estas pessoas são excluídas das medidas constantes na presente Norma 

36, 37. 

 

A informação recolhida é registada no Anexo 5 – Contactos próximos, pela Equipa dos Recursos Humanos. 

 

Contactos alto risco 

Considera-se “contactos de alto risco” a pessoa com um nível de exposição elevado ao caso confirmado de infeção por 

SARS-CoV-2, e/ ou  

 Não apresentem esquema vacinal completo; OU 

 Situações excecionais - Apresentem esquema vacinal completo, mas:  

I. Coabitem com o caso confirmado em contexto de elevada proximidade (por exemplo, partilha do 

mesmo quarto); OU 

II. Sejam contacto de caso confirmado no contexto de um surto em Estruturas Residenciais para Idosos 

(ERPI) e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas, Unidades de Cuidados Continuados 

Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI), instituições de acolhimento 

de crianças e jovens em risco, estabelecimentos prisionais, Centros de acolhimento de migrantes e 

refugiados; OU  

III. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares 

dedicadas a pessoas idosas. 

 Nível elevado de exposição:  

I. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 a uma 

distância inferior a 1 metro, independentemente do tempo de exposição  

II. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 a uma 

distância entre 1 e 2 metros e durante 15 minutos ou mais (sequenciais ou cumulativos, ao longo de 

24 horas) 
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III. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 (ex. 

coabitação, sala de reuniões, sala de espera, sala de aula) durante 15 minutos ou mais, incluindo 

viagem em veículo fechado com caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 (a avaliação 

de risco em aeronave e navio deve ser remetida para as normas em vigor) 

IV. Prestação direta e desprotegida de cuidados de saúde a casos confirmados de infeção pelo SARS-

CoV-2/ COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva, de acordo com 

a Norma n.º 007/2020 e/ou a Orientação n.º 019/2020 da DGS, ou sempre que houver indícios de 

utilização/remoção incorreta) (*) 

V. Contacto direto e desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com produtos 

biológicos infetados com SARS-CoV-2. 

(*) O uso de máscaras ou outros tipos de EPI não exclui uma pessoa de ser considerada como 

contacto de alto risco, exceto se usados por profissionais treinados em contexto de prestação direta 

de cuidados a doentes 

 

Contactos baixo risco 

Considera-se “contacto de baixo risco” a pessoa com:  

 Nível baixo de exposição:  

I. Contacto cara-a-cara, a uma distância entre 1 e 2 metros com um caso confirmado de infeção por 

SARS-CoV-2 / COVID-19, por período inferior a 15 minutos; 

II. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 (ex. 

coabitação, sala de reuniões, sala de espera, sala de aula), incluindo viagem em veículo fechado com 

caso confirmado de infeção pelo SARSCoV-2 / COVID-19, por período inferior a 15 minutos 

(sequenciais ou cumulativos; ao longo de 24 horas). 

 

3. Implementar medidas:  

 A classificação dos contactos pelo risco de exposição determina o tipo de vigilância e de medidas a implementar, 

incluindo a frequência de realização de testes, o isolamento profilático e a vigilância (seguimento e a monitorização 

regular dos contactos relativamente à sua sintomatologia).  De acordo com a tabela abaixo: 

Nível de 

exposição 

Esquema 

vacinal 

completo 

(Norma 002/2021) 

Situações 

excecionais 

Classificação 

do Contacto 
Testes Vigilância 

Isolamento 

Profilático 

Elevado 

Não N/A 

ALTO RISCO 

1.º teste até 

ao 5.º dia 2.º 

teste ao 10.º 

dia 

Ativa Sim 

Sim 
Sim 

Não BAIXO 

RISCO 

Teste até ao 

5.º dia 
Passiva Não 

Baixo N/A N/A 
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 A implementação das medidas não se aplica a pessoas com história prévia de infeção por SARS-CoV-2, 

confirmada laboratorialmente, que tenham cumprido os critérios de cura, nos últimos 180 dias confere proteção 

contra nova infeção, mesmo perante a circulação de novas variantes. 

 Em situação excecionais, a Autoridade de Saúde pode determinar, fundamentada numa avaliação de risco caso-

a-caso, o isolamento profilático a contactos de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 noutras 

circunstâncias não previstas na presente Norma 015/2020. 

 O fim do isolamento profilático é estabelecido após a obtenção de um resultado negativo num teste laboratorial 

TAAN para SARS-CoV-2, realizado ao 10.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. 

 

4.2.2.2. Medidas a adotar durante o período de vigilância dos contactos 

 
Todos os contactos devem adotar as seguintes medidas durante 10-14 dias desde a data da última exposição:  

 Utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e exteriores, nos termos da 

Orientação 011/2021 da DGS;  

 Manter-se contactável;  

 Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como medir e registar a 

temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia (recomenda-se o registo no Anexo 3 - Auto Monitorização 

Diária): 

 Contactar o SNS 24 se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19. 

 

A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal) duas 

vezes por dia e registar o valor e a hora de medição no e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar. 

 

 Aos contactos de alto risco deve ser realizada vigilância ativa, durante o período de isolamento profilático 

definido. 

 

 Os contactos de baixo risco devem limitar as interações com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações 

ao indispensável (por exemplo: trabalho, escola, casa, etc.), e evitar o contacto com pessoas com condições 

associados a maior risco de desenvolvimento de COVID-19 grave, nos termos da Norma 004/2020 da DGS. 

 

 

4.2.2.3. Isolamento Profilático no Hotel 

 
Equipamento de  

proteção individual 

Colaboradores que tenham de fazer entregas/ recolhas no quarto devem usar: 

 Máscara cirúrgica 

 Luvas de nitrilo 

 

Caso o Suspeito/Confirmado tenha de realizar o isolamento profilático no hotel será obrigatório minimizar o contacto 

com o mesmo, não deixando de lhe prestar os cuidados necessários para assegurar o seu conforto. Todos os serviços 
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deverão ser reduzidos ao mínimo, não sendo permitida a entrada de colaboradores no quarto, salvo assistência em 

caso de emergência. 

 Todos os contactos serão efetuados por telefone ou App InStay. 

 Sempre que seja necessário entregar/ recolher algo do hóspede, o processo será feito, do lado de fora da porta 

do quarto, em horários previamente estabelecidos. 

 

Os restantes clientes alojados nos quartos adjacentes ao quarto do ocupado com um caso confirmado, de do referido 

piso/ ala, devem ser realojados noutro piso/ ala. 

 

Informar a pessoa que todas as entregas e recolhas devem ser realizadas num horário previamente agendado.  

 

Processo/ 

Atividade 
Descrição do Processo/ atividade Local Responsável 

Fornecer ao 

Cliente/ 

Colaborador 

Disponibilizar os seguintes produtos no início do isolamento, do lado 

de fora da porta do quarto para limitar a necessidade de fazer 

diversas entregas diárias: 

1. Roupas de cama e toalhas limpas 

2. Aménities e rolos de papel higiénico adicionais 

3. Toalhetes descartáveis  

4. Máscaras cirúrgicas  

5. Termómetro 

6. Sacos plásticos de resíduos tipo II (Só para caso confirmado) 

7. Sacos plásticos grandes destinados à roupa suja (lençóis e 

toalhas) 

8. Sacos Plástico Médios para a loiça 

9. Utensílios de limpeza (Mopa/ esfregona e balde) e produto de 

Limpeza Suma Bac D10 e R3 

Porta do 

Quarto 
Colaborador HK 

Serviço de 

Comidas e 

Bebidas 

A entrega de refeições deve seguir o procedimento descrito no ponto 

“Room Service” do Protocolo Interno, deixando o pedido à porta do 

quarto, tendo em conta a seguinte informação adicional: 

1. Disponibilizar água, chá, café, guardanapos, etc. e itens 

alimentares não perecíveis para limitar a necessidade de fazer 

diversas entregas diárias. 

2. Embalar todas as entregas de alimentos usando recipientes 

descartáveis de papel / plástico (quando solicitado pela Delegação 

de saúde) 

Quarto 
Colaborador 

Room Service 

Limpeza 

Quarto 

1. Durante o período de isolamento não disponibilizar serviço de 

limpeza e turndown 
Quarto Governanta 

 

Processo/ 

Atividade 
Descrição do Processo/ atividade Local Responsável 

Tratamento 

Loiça 

Loiça descartável (quando solicitado pela Delegação de saúde)   

1. Depositar os resíduos alimentares e a loiça descartável no 

saco de resíduos tipo II, até perfazer 2/3 e fechar 

2. Acordar com o Room Service o horário de recolha 

3. Colocar o saco do lixo à porta, no horário acordado 

Quarto 
Pessoa com 

Covid-19 

4. Borrifar o exterior do saco com Suma Bac D10 Porta do 

Quarto 

Colaborador 

Room Service 
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Loiça porcelana/ vidro   

1. Depositar os resíduos alimentares no saco de resíduos tipo II 

2. Colocar a loiça em saco de plástico, até perfazer 2/3 e fechar 

3. Acordar com o Room Service o horário de recolha 

4. Colocar à porta no horário acordado, o saco da Loiça  

Quarto 
Pessoa com 

Covid-19 

5. Borrifar o exterior do saco com Suma Bac D10 Porta do 

Quarto 

Colaborador 

Room Service 

6. Borrifar com Suma Bac D10 a Loiça e deixar atuar 5 min 

7. Colocar a loiça na máquina de lavar loiça 

8. Desinfetar de imediato as luvas usadas com H5 

9. Colocar os sacos usados em saco de resíduo biológico e 

encaminhar para o contentor de resíduos biológicos 

Copa 

Copeiro 

(Equipado com 

Luvas e avental) 

Tratamento 

Roupa 

1. Depositar a roupa em saco até perfazer 2/3, fechar e colocar 

em 2º saco e fechar 

2. Acordar com a Receção/ Limpezas a recolha 

3. Colocar à porta no horário acordado o saco 

Quarto 
Pessoa com 

Covid-19 

4. Borrifar o exterior do saco com Suma Bac D10 Porta do 

Quarto 
Colaborador HK 

Tratamento 

Resíduos 

1. Acondicionar os resíduos num primeiro saco de resíduos tipo 

II fechado até atingir 2/3, que deverá ser acondicionado num 

segundo saco 

2. Acordar com a Receção/ Limpezas a recolha 

3. Colocar à porta no horário acordado o saco 

Quarto 
Pessoa com 

Covid-19 

4. Borrifar o exterior do saco com Suma Bac D10 Porta do 

Quarto 
Colaborador HK 

5. Depositar no contentor de resíduos biológicos  

6. Unicamente tapar o contentor, quando estiver totalmente 

cheio (após fecho, o mesmo é inviolável) 

Zona 

acordada 

com o OE, 

para a 

localização 

do 

contentor 

Colaborador HK 
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4.2.3. Descontaminação  
 

4.2.3.1. Descontaminação de Roupa 

 
Preferencialmente a roupa deverá ser tratada internamente, em máquina de lavar de utilização exclusiva para roupa 

contaminada de clientes e dos colaboradores envolvidos na limpeza das áreas contaminadas.  

Em caso de impossibilidade, encaminhar para lavandaria externa de serviço hospitalar. Esta deverá ser colocada num 

saco claramente identificado. A lavandaria externa deve ser avisada previamente. 

 

Processo/ 

Atividade 
Descrição do Processo/ atividade Local Responsável 

Tratamento 

Roupa 

1. Retirar o 1º saco e despejar diretamente a roupa no interior 

na máquina de lavar roupa, sem tocar na mesma 

2. Lavar usado o programa de lavagem certificado pela Diversey 

para o efeito 

 A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder 

suportar – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos a 

60ºC durante 30 minutos, com 10 minutos de contacto do 

calor com a roupa). 

 Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada 

na máquina a temperatura entre 30-40ºC e com um ciclo 

de desinfeção final na máquina, com um desinfetante 

apropriado a este tipo de roupa e compatibilidade com a 

máquina. 

 Em função do produto detergente a usar, a Diversey 

propõe os seguintes programas de lavagem: 

 Clax Hypo 42A1 – lavagem de roupa com 

doseamento automático (atenção que tem 

Hipoclorito); 

 Clax Activ - lavagem de roupa com doseamento 

manual (atenção que tem Hipoclorito); 

 Clax Profi forte – lavagem de roupa branca e de 

cores, incluído algodão e sintéticos. 

3. Colocar os sacos usados em saco de resíduo tipo II e 

encaminhar para o contentor de resíduos biológicos 

4. Desinfetar de imediato as luvas usadas com H5 

5. Encaminhar os lençóis e turcos para circuito normal de roupa 

suja 

Lavandaria 

Interna 

Colaborador 

Lavandaria 
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4.2.3.2. Descontaminação de Áreas 
 

Equipamento de  

proteção individual 

Colaboradores de andares e limpezas, lavandaria e manutenção que entram no quarto 

ou que contactam com a roupa do hóspede, devem usar: 

 Touca; 

 Máscara FFP2; 

 Óculos de proteção (sobre a máscara); 

 Bata descartável; 

 Luvas. 

 
Colocação dos EPIs 

Pela seguinte ordem: 

Remoção dos EPIs 

Pela seguinte ordem, depois de desinfetar as mãos 

 Retirar todos os adornos (anéis, fios, 

brincos, pulseiras ou relógios); 

 Lavar as mãos com água e sabão ou 

aplicar desinfetante com base alcoólica; 

 Colocar os EPI’s pela seguinte ordem: 

o Touca; 

o Máscara FFP2; 

o Óculos de proteção (sobre a 

máscara); 

o Bata descartável; 

o Luvas. 

 Retirar a bata - garantindo que toca apenas no exterior 

da mesma,  

 Primeiro par de luvas – desinfetar novamente as luvas  

 Óculos de proteção ou viseira; 

 Touca e a máscara - num único gesto para a frente e 

desinfetar novamente as luvas; 

 Segundo par de luvas - enrolando-as de fora para dentro; 

 Lavar as mãos com água e sabão ou aplicar desinfetante 

com base alcoólica.  

 Os EPI’s devem ser acondicionados num primeiro saco 

fechado, que deverá ser acondicionado num segundo 

saco, identificado como “Resíduo biológico” e depositado 

no local identificado para tal. 

 

Após a remoção do equipamento de proteção individual: 

 Desinfetar os EPIs não descartáveis (óculos/ viseira) com detergente desinfetante H34; 

 Despir o fardamento, virando-o do avesso sem tocar no lado que teve exposto; 

 Lavar as mãos com água e sabão: 

 Tomar um duche. 

 O fardamento deverá ser acondicionado num saco claramente identificado e transportado para a lavandaria/ 

rouparia. 

 Desinfetar o balneário de acordo com Plano de Higiene – Áreas Públicas Contaminadas. 
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4.2.3.2.1. Descontaminação de Áreas Públicas ou Posto de Trabalho 

As restantes áreas em que a pessoa contaminada passou, ainda que por períodos mais curtos (receção, restaurante, 

ginásio, elevadores) e/ou Posto de Trabalho, devem ser alvo de descontaminação. 

 Proceder de acordo com o “Plano de Higiene - Áreas Públicas Contaminadas”. 

 Acondicionar os resíduos num primeiro saco fechado, que deverá ser acondicionado num segundo saco, 

identificado como resíduo biológico a ser enviado para empresa especializada. 

 

4.2.3.2.2. Piscinas 

Se o doente utilizou recentemente a piscina desinfetar, por pulverização, as áreas circundantes, espreguiçadeiras, mesas 

e cinzeiros, de acordo com o “Plano de Higiene – Piscinas”. Ao nível da qualidade da água da piscina, deverão proceder 

à cloragem conforme procedimento de contaminação fecal. 

 

4.2.3.2.3. Jacuzzi 

No caso de utilização recente do jacuzzi, proceder do seguinte modo: 

 Despejar toda a água. 

 Elevar a concentração de cloro residual livre (ou bromo) e limpar o jacuzzi antes de esvaziar.  

 Reabastecer para reiniciar o funcionamento e utilizar 50 mg/L de cloro durante pelo menos uma hora, mantendo 

o pH a 7,0. 

 Limpar as superfícies interiores do tanque de compensação (se existir) de forma idêntica à das paredes do tanque 

do jacuzzi, prestando uma atenção especial à linha de água. Limpar e desinfetar a superfície inferior de qualquer 

tampa que exista, para evitar contaminação. 

 Manter o jacuzzi vazio durante o período de encerramento.  
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4.2.3.2.4. Descontaminação de Quartos 

Após a saída do doente, interditar o quarto até à validação da descontaminação pela delegação de saúde ou caso não 

haja indicação após uma quarenta de no mínimo 48 horas. 

O processo de descontaminação (limpeza e desinfeção) pode ser executado por processo interno ou processo externo, 

de acordo com a tabela abaixo: 

Processo/ 

Atividade 
Descrição do Processo/ atividade Local Responsável 

Limpeza 

Quarto 

Processo interno – Recurso à equipa de housekeeping, que deve 

cumprir todo o protocolo abaixo descrito. 

1. Proceder de acordo com o Plano de Higiene Quartos 

Contaminados.  

2. Providenciar a descontaminação da área de “isolamento” por 

2 profissionais ou equipas distintas:  

3. Circuito sujo - Remoção da roupa, loiças e lixo;  

4. Circuito limpo - fazer camas de lavado e realizar a limpeza. 

5. Abrir as janelas/ portas das varandas, para ventilar o local 

durante 24 horas; 

6. Retirar toda a roupa (lençóis de cama e atoalhados), sem 

agitar, sacudir ou encostar ao corpo, enrolando no sentido de 

dentro para fora, fazendo um "embrulho" e condicionar em 

saco fechado identificado; 

7. Retirar os cortinados e enviar para lavar, incluindo o cortinado 

da casa de banho, se aplicável; 

8. Caso não seja possível, lavar os blackouts ou outras peças de 

mobiliário de tecido, desinfetar na sua totalidade com Suma 

Álcool; 

9. Acondicionar os resíduos num primeiro saco fechado, que 

deverá ser acondicionado num segundo saco, identificado 

como resíduo biológico e depositado em local específico; 

10. No dia seguinte preparar o quarto. 

Quarto Colaborador HK 

Processo externo – Recurso a empresa externa. Contactar o 

departamento Operacional Excellence para confirmar as empresas 

identificadas para a execução do serviço. 

Quarto 
Empresa 

Externa 
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4.2.4. Substituição, Atividades Essenciais e Prioritárias e Medidas de Contingência 

 
As atividades de alojamento, economato, segurança e manutenção são vitais para as unidades se manterem em 

funcionamento, os restantes departamentos podem eventualmente reduzir e/ou parar a sua atividade. Para isto devemos 

garantir que pelo menos nestes departamentos, temos um quadro de pessoas em funcionamento e/ou serviços 

subcontratados que garantam esta necessidade.  

 
4.2.5. Plano de Substituições 

 
Direção – O Diretor Geral é substituído por um Diretor Área Operacional ou pelo Diretor Regional de Operações. 

 

Chefias Operacionais – A Chefia Operacional é substituída pela Subchefia. Na ausência é assegurada pelo Diretor 

da Área ou Diretor Geral. 

 

Operacionais aos quais reportam outros colaboradores – podem substituir qualquer das funções dos 

colaboradores que lhe reportam diretamente. 

 

Operacionais - podem substituir ou ser substituídos por outros operacionais de categoria idêntica. 

 

A partir do momento em que se atinjam 20% de colaboradores afetados, o diretor geral/ núcleo responsável, 

juntamente com o gabinete de crise decide a ações excecionais a desencadear. Estas medidas, podem passar pela 

requisição de equipas aos restantes hotéis do grupo. 

 

4.2.6. Encerramento de serviços ou da atividade do hotel/ Serviços centrais 

Todas as atividades serão mantidas enquanto tal for possível. O seu encerramento apenas deverá ocorrer por 

determinação:  

 Governamental; 

 Delegação de Saúde - após avaliação epidemiológica da situação; 

 Direção Geral do Hotel /Direção Regional de Operações; 

 BUSE/ HQ NH – quebra acentuada da atividade. 
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Comunicação 

4.2.6.1. Objetivo 

 Garantir difusão eficaz e eficiente da informação pelo público interno e externo recorrendo aos meios e 

recursos disponíveis. 

  Informação a difundir é oficial e terá como únicas fontes o Núcleo Responsável e dados autorizados fornecidos 

pela autoridade de saúde. 

 Difusão (pelos colaboradores e pelo público em geral) de informação técnica e de aconselhamento produzida 

pela DGS (medidas de prevenção e autoproteção). 

 Para evitar especulações ou declarações imprecisas sobre a causa do problema. 

 Fornecer aos media um ponto de contato adequado para obter informações precisas e, assim, proteger 

colaboradores e hóspedes do hotel de serem alvo de jornalistas. 

 Para proteger os colaboradores e a empresa de possíveis ações legais. 

 Para proteger a empresa e os colaboradores de relatos nos media que sejam imprecisos ou enganosos. 

 

4.2.6.2. Porta voz 

Está nomeado como porta-voz autorizado o Departamento de Relações Públicas. Apenas este pode falar com os media 

ou com terceiros sobre quaisquer questões. Toda a informação será previamente validada pela NH. 

 

4.2.6.3. Meios de comunicação 

4.2.6.3.1. Colaboradores 

Como meios de comunicação com os colaboradores, o Núcleo Responsável recorre: 

 Comunicação interna; 

 Cartazes afixados em locais comuns; 

 Folhetos informativos; 

 Outros. 

 

4.2.6.3.2. Público em geral 

Como meios de comunicação com o público em geral, o Núcleo Responsável recorre: 

 Comunicados; 

 Press releases. 
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4.3. OPERACIONALIZAÇÃO DA FASE DE RECUPERAÇÃO  

A Fase de Recuperação é despoletada na sequência da reposição das condições normais de funcionamento hotel 

(existência ou não de casos confirmados). 

 

É retomada a normalidade funcional da estrutura tendo em conta: 

 Orientação da NH e Governamentais; 

 Regresso aos locais de trabalho em articulação com orientação médica; 

 Reavaliação dos procedimentos; 

 Análise do contexto; 

 Comunicação Interna e Externa; 

 Monitorização e acompanhamento permanente. 

 
As principais medidas implicam a: 

 Reposição das Equipas; 

 Atualização do inventário quartos; 

 Reposição de serviços. 

 

4.3.1. Desativação do Plano  

O Plano é desativado por ordem do Diretor Geral. 


