
Coronavírus (COVID-19)
Plano de Contigência

Com base na Orientação da DGS 

Medidas

Recomendações

Implementamos as seguintes medidas:

• Recomendamos o auto-isolamento a todos aqueles que constituam casos 
suspeitos, neles se incluindo os que regressem de zonas de risco.

• Restrição de deslocações de elementos da Alliance Française de Lisbonne para 
fora do país.

• Adiamento / cancelamento de todos os eventos com mais de 50 participantes;

• Reforço da comunicação nos Espaços Alliance Française de Lisbonne (elementos 
visuais ou outros).

• Reforço da limpeza com recurso a soluções desinfetantes e dando especial 
destaque a elementos sujeitos a manipulação intensa (corrimãos, maçanetas/
puxadores de portas, botões de elevadores, etc).

• Mediante a evolução da situação epidemiológica e de acordo com indicações do 
Delegado de Saúde e/ou outras autoridades competentes, serão despoletadas 
medidas adicionais, que, no limite, poderão levar ao encerramento da Entidade.

• No caso de qualquer membro da Alliance Française sentir algum dos sintomas 
do COVID-19 em qualquer um dos nossos espaços (Sede ou Anexos), deve 
informar a Secretaria e seguiremos conforme o atual plano.

• Em caso de doença comprovada ou quarentena por favor, logo que possível, 
contactar os números de telefone indicados aqui .

• Os membros da comunidade (formandos, formadores/professores e demais 
colaboradores) que regressem de viagem de locais afetados deverão informar 
tal ocorrência para os contactos indicados aqui. 

• Paralelamente a este plano está em desenvolvimento um plano de contingência 
pedagógico.

Como medidas gerais de prevenção recomenda-se:

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 
pelo menos 20 segundos ou em alternativa usar uma solução à base de álcool; 
Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as 
refeições após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;

• Ao espirrar e tossir, tapar o nariz e boca com o braço ou lenço de papel que 
deverá ser colocado de imediato no lixo;

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas;

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; Deitar os lenços 
usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

• Se regressou de uma área afetada, evite contacto próximo com outras pessoas;
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Recomendações

O que é um caso suspeito?

• As viagens devem ser restringidas ao estritamente necessário, especialmente 
para as regiões de risco de transmissão activa na comunidade (indicadas 
pela DGS). Caso a deslocação seja considerada imprescindível, a marcação 
de viagem e alojamento deve ser feita com possibilidade de alteração da 
data ou cancelamento sempre que possível. Ao regressar recomenda-se o 
cumprimento do disposto na informação n.º 005/2020, de 27 de fevereiro e no 
despacho 2836-A/2020, de 02 de março.

• No caso de regresso de região com risco de transmissão ativa na comunidade, 
deverá contactar de imediato o SNS 24 (808 24 24 24) e aconselhar-se 
relativamente à necessidade de adoptar medidas de isolamento profilático/
quarentena

>Nos 14 dias após o regresso:

• Promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo 
em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade 
(exceto atividades letivas e profissionais);

• Evitar cumprimentos com contacto físico.

A lista dos países onde se verifica transmissão comunitária ativa do novo 
coronavírus é objeto de atualização diária no site da DGS.

O que é um Caso suspeito?

• Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 
requerendo ou não hospitalização 

• História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa4 nos 14 dias 
antes do início de sintomas 

OU 

• Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/
COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas

OU 

• Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 
onde são tratados doentes com COVID-19

“A COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); − Pelo contacto 
direto com secreções infeciosas; − Por aerossóis em procedimentos terapêuticos 
que os produzem (inferiores a 1 mícron). O atual conhecimento sobre a 
transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros 
casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão 
de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta 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. Até à data não 
existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.”
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Vias de transmissão

Almada

Algés

Parque das Nações

Área de “isolamento” e o(s) 
circuito(s) até à mesma

Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de trabalhador(es) // Amoreiras

Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de trabalhador(es)// Anexos

• Vias de transmissão direta (via aérea e por contacto)  

• Vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados)

Sala de Isolamento deve ser a sala ao lado do WC e todos os outros formandos e 
formadores devem permanecer nas salas opostas. 

Sala de Isolamento deve ser a sala  em frente à entrada, com fecho de portas da 
outra sala de aulas enquanto a pessoa estiver no local.

Sala de Isolamento  deve ser a mais próxima da saída, com fecho de portas de 
todas as outras salas enquanto a pessoa estiver no local.

Usar o elevador, se proveniente do piso 1,  e interditá-lo ao uso por outras pessoas até ser desinfectado. 

Em caso de existir suspeitas no local:

Piso 2

Todas as pessoas presentes devem ser alvo de aconselhamento médico e validado com SNS que medida tomar, 
uma vez que estamos  perante espaços muito pequenos. 
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Àrea de isolamento

Passos

Alerta de comunicação

Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de trabalhador(es) 

Alerta COVID-19 de trabalhador(es) ou outro

Luvas descartáveis

• Encaminhar o doente para a área de isolamento

• Todos os colaboradores devem reportar situação de doença no nosso espaço à 
chefia direta ou à Responsável de Recursos Humanos e Qualidade

• A Responsável de Recursos Humanos ou na sua ausência o colaborador que 
estiver ao serviço (à noite ou ao sábado) devem ligar para SNS 800 24 24 24 
para encaminhamento do doente. 

• Na área de isolamento, não devem estar presentes mais do que a Responsável 
de Recursos Humanos ou na sua ausência mais do que um colaborador 
responsável por acompanhar e monitorar o doente.

Caso um colaborador, formando ou formador informe de suspeita ou confirmação 
de infeção por COVID-19:

• A Responsável de Recursos Humanos deve ser informada de imediato.

• A Direção da Alliance Française deverá ser igualmente informada – esta 
responsabilidade cabe à Responsável de Recursos Humanos.

• Serão sempre informados os diferentes trabalhadores do ponto de situação 
em Portugal e em particular na Alliance Française de Lisbonne. 
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Procedimentos de vigilância de contactos próximos

Medida Alternativa

Alto risco de exposição

Recomendação para permanecer 
em casa durante o tempo 
necessário a avaliação de  não 
contágio

Teletrabalho (por exemplo) ou paragem 
(conforme evolução da situação)

Baixo risco de exposição

Recomendação de resguardo em 
gabinete autónomo

Monitorização diária

Listagem de contactos próximos 
(Local+indivíduos visados 1ª linha ou 2ª linha Contacto
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Mais Informações

Contactos

Quaisquer novas instruções aplicáveis às entidades empregadoras e às entidades 
formadoras, em particular, serão imediatamente comunicadas a todos os nossos 
formand@s, formador@s e colaborador@s.

os nossos formand@s, formador@s e colaborador@ serão sempre informados 
sobre toda e qualquer nova medida ou desenvolvimento relativos a este assunto.

Contacto preferencial para informações relativa ao coronavirus/COVID-19 é o 
email: geral.lisboa@alliancefr.pt
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