
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19















a) Quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um 

dos seguintes sintomas:

Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual, ou;

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

Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.

E/OU

b) Anosmia (perda de olfato), ageusia (perda de paladar) ou 

disgeusia (diminuição ou alteração do paladar) de início súbito.

Ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24), que pode encaminhar da 

seguinte forma: 

Autocuidados e isolamento no domicílio;

Avaliação clínica (presencial) em Áreas Dedicadas a Doentes com

Infeção Respiratória Aguda (ADR) nos Cuidados de Saúde Primários 

(ADR-Comunidade, ADR- C)

Avaliação clínica (presencial) em Áreas Dedicadas a Doentes com 

Infeção Respiratória Aguda  nos Serviços de Urgência dos Hospitais 

(ADR-SU); 

Intervenção da emergência Médica Pré-Hospitalar, através do 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.





Transmissão Direta Transmissão Indireta





Segurança das vacinas Eficácia das vacinas
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Pessoas que oabitam com o caso confirmado, ou que trabalham ou residem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas 

similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 

emergência, unidades de cuidados continuado. No primeiro caso (pessoas que coabitam), se tiver a dose de reforço há mais de 7 dias ou se tem história da infeção por SARS-coV-2 nos 

180 dias antes do contacto com o caso confirmado é considerado contacto de baixo risco. 



O colaborador poderá regressar ao local de trabalho após terminada a sua 

declaração de isolamento/ baixa médica (de acordo com a gravidade da doença) 

O colaborador terá que encaminhar ao gestor a sua declaração de 

isolamento ou baixa médica para confirmação da data de regresso

O gestor deve informar o cliente de que o colaborador reúne as condições de 

regresso ao trabalho e coordenar o seu regresso ao local de trabalho



mailto:covid19@multipessoal.pt
http://www.dgs.pt/
http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/
https://covid19.uphill.pt/


17. ANEXOS








