
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E COLETIVA
DISPONÍVEIS  

Máscara ViseiraLuvas 

HIGIENIZAÇÃO PESSOAL

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE EPI’S

Obrigatório o uso de máscara em espaços comuns; nenhum 
cliente ou colaborador pode entrar ou permanecer no interior 
das instalações sem estar munido de máscara, sendo facultativo 
o uso, adicional, de viseira; serão entregues luvas e máscaras a
todos os colaboradores e aos frequentadores que o solicitem.

SINALIZAÇÃO E REGRAS 
DE CIRCULAÇÃO

ENTRADA E PERMANÊNCIA
DE COLABORADORES, CLIENTES, 
FORNECEDORES E VISITANTES

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
DO LOCAL DE TRABALHO

Está a ser intensificada a limpeza e desinfeção de áreas comuns.

Todos os equipamentos e materiais devem ser limpos e 
desinfetados pelo menos antes e após a sua utilização, pelos 
colaboradores (computadores, teclados, ratos, telemóveis, 
telefones, fotocopiadoras, mesas, entre outros).

LIMPEZA DE ÁREAS DE TRABALHO:

Está a ser reforçada a higienização dos utensílios, equipamentos 
e superfícies nas zonas da restauração e bebidas; manter as 
distâncias de segurança. 

Os recipientes de resíduos com abertura não manual, são para 
uso exclusivo de máscaras e luvas usadas.

RECIPIENTES DE RESÍDUOS

NAS ZONAS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

LOCAL PARA ISOLAR
PESSOAS

EM CASO DE SUSPEITA
DE INFEÇÃO

Será nomeado um colaborador responsável por acionar os 
procedimentos em caso de suspeita de infeção (acompanhar a 
pessoa com sintomas ao espaço de isolamento, prestar-lhe a 
assistência necessária e contactar o serviço nacional de saúde). 

INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO 
A COLABORADORES

Plano de reabertura relativo ao surto de coronavírus COVID-19 
(Site Institucional | Home Page e Site Interno | Botão Covid 19); 
como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de 
infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19, 
incluindo os procedimentos de Higienização das mãos, etiqueta 
respiratória e conduta social; como cumprir a auto 
monitorização diária para avaliação da febre, verificação de 
tosse ou dificuldade em respirar; como cumprir as orientações 
da Direção-Geral de Saúde para limpeza de superfícies; cada 
Direção fará a gestão do layout estabelecido, tendo em conta o 
distanciamento físico entre colaboradores, a possibilidade de 
promover o teletrabalho, a criação de barreiras físicas entre 
mesas, rotatividade de horários, entre outras.

No site interno (Botão Covid 19) encontra-se toda a informação 
referente a procedimentos de regresso às instalações: plano de 
contingência, informação necessária para cumprir com todas as 
precauções básicas de prevenção.

INFORMAÇÃO A DISPONIBILIZAR 
NO SITE INTERNO DO ISQ

REFEITÓRIO

Existem dispensadores para higienização das mãos
em todos os pontos estratégicos: entrada dos edifícios, em cada 
piso, entrada e saída por piso, bar e instalações sanitárias.

Destaque para locais com atendimento ao público (receção 
metrologia, edifício A, receção da formação, “Bar/Refeitório”); 
lugares a ocupar face ao layout dos espaços; distanciamento 
físico; utilização de equipamentos de proteção individual; 
higienização e etiqueta respiratória.

Acessos efetuados de forma espaçada; evitar acessos 
simultâneos com proximidade; evitar aglomerações; respeitar 
distanciamento físico; respeitar sinalética no chão.

Os equipamentos e materiais partilhados por vários 
colaboradores devem ser limpos e desinfetados antes, durante e 
após cada turno, pelos próprios, ou sempre que o equipamento 
for transferido para um colaborador diferente. Para o efeito, são 
disponibilizados os respetivos produtos.

Para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. O local 
encontra-se equipado com as medidas necessárias 
implementadas. (vídeo Plano de contingência – Site interno ISQ).

DGS

Reservas de Refeitório: 
http://siteinterno.isq.pt/index.php/reservas-refeitorio

COLABORADORES ISQ 

PLANO DE REGRESSO
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