
E INFORME SOBRE A 

SUA RECENTE VIAGEM 

E SE CONTACTOU COM 

ALGUMA 

PESSOA INFETADA

POR FAVOR LIGUE

PODEMOS AJUDAR!

LEIA ATENTAMENTE 
O FOLHETO E 
SE PRECISAR

CORONAVÍRUS  (COVID-19)

Lave frequentemente as

mãos com água e sabão

ou use solução à base de

álcool 

LIGUE                             808 24 24 24

 Quando espirrar ou tossir

tape a boca e nariz com o 

cotovelo ou com um lenço

de papel que deverá colocar 

imediatamente no lixo

 e se desenvolver algum dos seguintes 

sintomas:

TOSSE

DIFICULDADE RESPIRATÓRA

FEBRE

Se regressou de alguma área afetada, 

por favor fique alerta nos próximos 14 dias:

1 m 1 m

 EVITE CONTACTO 

COM OUTRAS PESSOAS 

AVALIE E REGISTE A 

TEMPERATURA CORPORAL 

2 VEZES POR DIA

Lave e desinfecte as maçanetas 

das portas, corrimãos e as 

superfícies em que se toque 

com frequência  
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1 m 1 m

Se regressou de uma área

afetada, evite contacto 

próximo com outras pessoas 

If you returned from an

affected area, avoid contact

close with people

Lave frequentemente as

mãos com água e sabão

ou use solução à base 

de álcool

Quando espirrar ou tossir

tape o nariz e a boca com 

o braço ou com lenço 

de papel que deverá ser 

colocado imediatamente 

no lixo

When coughing or sneezing

cover your mouth and nose

with your forearm or with 

tissue paper that should 

be placed immediately In 

the trash 

Wash your hands frequently

with soap and water or an

alcohol -based solution
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Trabalhador com sintomas

Trabalhador informa chefia direta  da situação 
e dirige-se para a àrea de “isolamento”

Trabalhador contacta a SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 Questiona o trabalhador

Caso não suspeito Caso Suspeito

SNS 24 Adota o procedimento de acordo com 
a situação clínica 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao Médico (LAM)

Caso Suspeito Não Validado Caso Suspeito Validado

Trabalhador informa Chefia Direta 

Processo Encerrado para COVID-19

SNS Define os procedimentos adequados à 
situação clinica do trabalhador

INEM Transporta Trabalhador para hospital 
de referência

Chefia direta do trabalhador, informa o 
Presidente ou Vereador do Pelouro do caso 

validado

Colheita de amostras biológicas no hospital 
de referência A Câmara Municipal: 

- Veda acesso à área de “Isolamento”
- Colabora com Autoridade de Saúde Local 
na identificação de contactos próximos do 

trabalhador
- informa os trabalhadores dos procedimentos

Caso Infirmado Caso Confirmado

Autoridade de Saúde 
Local informa a Câmara 

Municipal dos resultados 
laboratoriais negativos 

Processo encerrado para 
COVID-19

Autoridade de Saúde Local informa 
a Câmara Municipal dos resultados 
laboratoriais positivos e procede à 

gestão de contactos

A Câmara Municipal providência a 
limpeza e desinfecção da àrea de 

“Isolamento”

Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação

Caso Confirmado Autoridade de 
Saúde Local informa a DGS das 

medidas implementadas

Nota:  
Na eventualiadade de surgimento de casos suspeitos em Utentes/ Utilizadores das Instalações Municipais, os procedimentos a adotar pelos 

trabalhadores municipais serão os indicados no presente fluxograma.

A Chefia direta contacta o Presidente ou o 
Vereador do Pelouro e alerta para a situação  

e assegura a assistência necessária ao 
trabalhador

Fluxograma de situação de 
trabalhador com sintomas 

de COVID-19 na 
Câmara Municipal

Áreas de isolamento por infraestrutura municipal:

Edifício da Câmara Municipal
(Serviços das UOF`s AF, EE, GO, DS, UOT e COM)

Bar com WC em anexo

Auditório e Biblioteca
(Serviço da UOF CED)

Camarim Feminino Coletivo

Piscinas Municipais
(Serviço da UOF CED)

Enfermaria com WC em anexo

Pavilhão Municipal
(Serviço da UOF CED)

Balneário Individual junto à sala dos professores

Nucleo  Museológico Favaios -  Pão e Vinho
(Serviço da UOF CED)

Sala de Provas

Edifício do Map
(Serviço da UOF OSU)

Sala 3, 1º piso, com WC em anexo

Oficina 
(Serviço da UOF OSU)

Espaço do escritório, com WC em anexo
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