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PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19  
DA IROA, S.A. 

O presente Plano de Contingência foi elaborado nos termos da Circular Normativa n.º 

DRSCNORM/2020/11, de 28 de fevereiro de 2020 e do Despacho n.º 331/2020, de 5 de março, 

que contemplam os principais procedimentos a adotar em todas as instalações da IROA, S.A. no 

âmbito da infeção pelo vírus COVID-19. 

 

O COVID-19 é uma doença causada por uma nova estirpe de coronavírus identificada na cidade 

de Wuhan (China) em dezembro de 2019. 

 

O período de incubação do COVID-19 é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa não tiver 

sintomas da doença nos 14 dias após contactar com um caso confirmado de COVID-19, é pouco 

provável que tenha sido contagiada. 

 

Após exposição a alguém infetado com COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

 Tosse; 

 Dificuldade respiratória; 

 Febre; 

 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema 

imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas e pessoas com doenças crónicas como diabetes, 

cancro e doenças respiratórias.  

 

O objetivo principal do plano de contingência é preparar a empresa IROA, S.A. para a gestão do 

risco de infeção, delineando as principais etapas do procedimento a adotar para eventuais casos 

de trabalhadores que apresentem sintomas desta doença, minimizando a sua transmissão e o 

seu impacto na empresa IROA, S.A. e na comunidade. 

 

EQUIPA DE GESTÃO COVID-19 

 

A gestão da situação de eventual epidemia é dirigida, na empresa IROA, S.A., pelo Conselho de 

Administração da empresa, assistido pela secretária, a quem compete: 
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 Divulgar o Plano de Contingência entre todos os que exercem funções na IROA, S.A;  

 Coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência; 

 Decidir sobre a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica; 

 Gerir o processo de comunicação interna e externa;  

 Informar as autoridades de saúde. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A elaboração deste Plano de Contingência surge para responder a um cenário de epidemia pelo 

novo coronavírus e envolveu os dirigentes e os trabalhadores da IROA, S.A. 

 

O “Plano de contingência da empresa IROA, S.A.”, segundo o art. 15º da Lei n.º 102/2009, de 10 

de setembro sobre o Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, pretende 

antecipar e gerir o impacto do atual surto de doença do novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente 

causal da COVID-19, na empresa IROA, S.A. e, em particular, em todos os que exercem funções 

nesta empresa. 

 

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico da COVID-19. As situações não previstas neste Plano serão avaliadas caso a caso. 

 

Medidas Práticas de Prevenção, Monitorização e Resposta: 

 

 O acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela 

Direção Regional de Saúde (DRS) e a sua divulgação; 

 Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta respiratória; 

procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; procedimentos de conduta social);  

 Identificação dos trabalhadores que, pelas suas atividades/tarefas, poderão ter um maior 

risco de infeção pelo COVID-19 (exemplo: trabalhadores que realizam atividades de 

atendimento ao público e trabalhadores que executem serviço externo); 

 Reforço e dispersão pelos edifícios da IROA de soluções antisséticas de base alcoólica e 

dispensadores de lenços; 

 Aquisição de máscaras e termómetro auricular/frontal; 

 Promoção do hábito de limpeza das mãos com solução antissética disponibilizada após o 

registo biométrico de assiduidade e pontualidade; 

 Suspensão temporária da entrada de grupos de visitantes nas instalações da IROA; 
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PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

 

De acordo com o Despacho n.º 331/2020, de 5 de março de 2020, a IROA deve equacionar as 

seguintes situações a adotar futuramente: 
 

 A redução ou suspensão do período de atendimento; 

 A suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados em locais fechados ou abertos 

ao público, de atividades de formação presencial; 

 A suspensão de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no 

âmbito de procedimentos concursais; 

 A suspensão do funcionamento de refeitórios e utilização de outros espaços comuns; 

 No caso de os trabalhadores não poderem comparecer ao trabalho por motivo de 

isolamento profilático, e quando não seja possível assegurar o recurso a mecanismos 

alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho ou programas de 

formação à distância, as ausências ao serviço, independentemente da respetiva 

duração, têm os efeitos das faltas por motivo de isolamento profilático com base na Lei 

Geral aplicável. 

 Suspensão de deslocações pelos colaboradores da IROA; 

 Restrição de reuniões presenciais ao mínimo essencial, devendo ser privilegiada a 

reunião à distância, através de meios tecnológicos de informação e comunicação; 

 

SINTOMAS 

 

 As pessoas infetadas podem apresentar sintomas de infeção respiratória aguda como 

febre, tosse e dificuldade respiratória.  

 Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

TRANSMISSÃO DO VÍRUS 

 

Considera-se que o vírus do 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). 
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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. 

 

Para evitar a transmissão, estas são algumas das medidas a ter em conta: 

 

 Os trabalhadores devem respeitar os procedimentos básicos para higienização das mãos 

como lavar frequentemente as mãos, com água e sabão (ex. lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize um 

desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as 

superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados 

preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas);    

 Os trabalhadores devem respeitar os procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar 

tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 

antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias); 

 Os trabalhadores devem respeitar, sempre que aplicável, os procedimentos de colocação 

de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a 

máscara); 

 Os trabalhadores devem respeitar os procedimentos de conduta social (ex. alterar a 

frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os utentes - 

evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

 

A colocação de um trabalhador numa “área de isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores possam ser expostos e infetados. 

 

A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos 

trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste, 

relativamente aos restantes trabalhadores.  
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A “área de isolamento” deve ter ventilação natural, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. 

não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com: 

 Telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto se aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo Serviço Regional de Proteção Civil e 

Bombeiros dos Açores);  

 Kit com água, leite e alguns alimentos não perecíveis (incluindo bolachas para 

diabéticos);  

 Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico com espessura de 

50 ou 70 micra);  

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

área);  

 Toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro e 

antipiréticos.  

 

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva de 

quem apresenta sintomas/Caso Suspeito. 

 

 No edifício de sede da IROA a área de isolamento é a Sala de Reuniões, a qual se encontra 

preparada para o efeito. 

 Na delegação da ilha Terceira a área de isolamento encontra-se num gabinete no 2º andar 

do edifício (Nos Serviços Florestais), o qual se encontra preparado para o efeito. 

 

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

A definição, adotada pela IROA, S.A., seguidamente apresentada é baseada na 

informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença 

Transmissíveis (ECDC): 
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Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, informa qualquer membro do conselho de administração (preferencialmente por via 

telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. Em caso 

de impedimento dos administradores, informa a Secretária do Conselho de Administração. 

 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o dirigente direto 

assegura que seja prestada a assistência adequada ao Trabalhador até à “área de isolamento”. 

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

 

Quem acompanha/presta assistência ao Trabalhador com sintomas, deve colocar, momentos 

antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do 

cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, 

após contacto com o Trabalhador doente. 

 

O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19), já na área de “isolamento”, contacta a Linha 

de Saúde Açores (808 24 60 24).  

 

Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. 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, o trabalhador deve substituí-la por outra.  

 

O profissional de saúde da Linha de Saúde Açores questiona o Trabalhador doente quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 

avaliação, a Linha de Saúde Açores informa o Trabalhador. 

 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, define os procedimentos adequados à 

situação clínica do trabalhador; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, a Linha de Saúde Açores reporta ao médico 

regulador que contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para 

validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 
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o Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. A Linha de 

Saúde Açores define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica 

do Trabalhador. O Trabalhador informa o empregador da não validação. 

o Caso Suspeito Validado, o médico regulador ativa o transporte pré-hospitalar, 

e Autoridade de Saúde Regional, que informa a Coordenação Regional de Saúde 

Pública, a qual ativa o Delegado de Saúde Concelhio para se iniciar a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  

 

Na situação de Caso suspeito validado: 

 

 O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), de forma a restringir, ao mínimo indispensável, 

o contacto deste trabalhador com outro(s), até à chegada da equipa do pré-hospitalar 

ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que assegura o 

transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para 

testes laboratoriais; 

 O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto a quem 

prestar assistência); 

 A IROA colabora com a Autoridade de Saúde Concelhia na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso suspeito validado); 

 O Conselho de Administração informa os restantes trabalhadores da existência de caso 

suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos 

de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 

 A IROA manterá um processo (interno) de registo de contactos com o caso suspeito. 

 Os trabalhadores, que assim o entendam, podem disponibilizar, na Secção de Recursos 

Humanos, um contacto próximo para caso de emergência.  

 

Procedimento perante um Caso suspeito validado: 

 

A Autoridade de Saúde Concelhia informa a IROA dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 

Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais da IROA, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do Plano de Contingência da IROA. 
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Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” fica interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Concelhia. Esta interdição 

só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Consultar o Anexo I que esquematiza, com maior detalhe e em fluxograma, os procedimentos 

descritos acima. 

 

Procedimento de vigilância de contactos próximos: 

 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (Ver Anexo II). 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

 “Alto risco de exposição”, é definido como alguém do mesmo posto de trabalho (gabinete, 

sala, secção, zona até 2 metros) do doente que esteve face-a-face com o Caso Confirmado 

ou que esteve com este em espaço fechado ou ainda que partilhou com o Caso Confirmado 

loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam 

estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

 “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como alguém que teve contacto esporádico 

(momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual 

houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face 

superior a 15 minutos, tosse ou espirro) ou que prestou(aram) assistência ao Caso 

Confirmado, desde que tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

 O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a Caso Confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica:  

 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição;  
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 Não se deslocar ao serviço durante esses 14 dias;  

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 

medição);  

 Restringir o contacto social ao indispensável;  

 Evitar viajar;  

 Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a data da última 

exposição.  

 

A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” implica:  

 

 A Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor 

e a hora de medição); 

 Acompanhamento da situação pela Equipa de Gestão do COVID-19 na IROA; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na IROA, devem-se iniciar 

os “Procedimentos num Caso Suspeito”; 

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para efeitos de prevenção e combate ao COVID-19. 

 

ESCALA DE ALERTA 

 

Durante a vigência do Plano de Contingência, a Equipa de Gestão do COVID-19 deverá manter 

uma Escala de Alerta (a definir tendo por base a tabela no Anexo III), que caracterizará 

continuamente o estado e a situação dos serviços e define os procedimentos especiais a 

considerar. O estado de Alerta, tendo por base o Anexo III, será afixado à entrada de cada serviço 

e as respetivas alterações comunicadas à Equipa de Gestão do COVID-19, bem como aos 

colaboradores abrangidos pelo mesmo, via correio eletrónico e/ou telemóvel. 

 

Ribeira Grande, 09 de março de 2020 

 

O Conselho de Administração 
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ANEXO I 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
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 ANEXO II 

Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um 

Caso confirmado de COVID-19 (trabalhador) 
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ANEXO III 

Escala de Alerta 

 

Alerta 0 Normal Situação de rotina 
Garantir a aplicação das medidas preventivas ao nível do serviço e das 

pessoas. 

Alerta 1 Vigilância 

 Colaborador teve contacto direto 
ou indireto, há menos de 7 dias, 
com outro colaborador dos 
serviços com suspeita de ter 
COVID-19 ou com COVID-19 
confirmada. 

 Colaborador  teve contacto direto 
ou indireto, há menos de 7 dias, 
com pessoa do exterior suspeita 
de ter  COVID-19  ou com  COVID-
19  confirmada. 

 O colaborador deve comunicar à Equipa de Gestão do COVID-19 o 
incidente, caracterizando-o; 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 comunica a situação de Alerta 1 a 
todos os colaboradores, via email, atualizando o Alerta à entrada do 
edifício; 

 Todos os colaboradores devem redobrar a sua atenção relativamente 
a eventuais sintomas. 

Alerta 2 Caso suspeito 
Colaboradores com sintomas de  

COVID-19. 

 O colaborador deve colocar máscara de proteção, avisar a Equipa de 
Gestão do COVID-19 da sua situação de N2 e contactar a Linha Saúde 
Açores; 
 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 comunica a situação de Alerta 2 a 
todos os colaboradores, via correio eletrónico, atualizando o Alerta à 
entrada do edifício; 

 

 Os colaboradores devem restringir-se às suas áreas de trabalho, 
colocando máscara e luvas de proteção e aguardar instruções da 
Equipa de Gestão do COVID-19 /Autoridade Regional de Saúde;  
 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 restringe o acesso a visitantes dos 
serviços; 
 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 recolhe os dados de caracterização 
do Nível de Risco Pessoal (N) de todos os colaboradores e preenche o 
Boletim de Situação para enviar aos próprios e à Delegação de Saúde, 
via correio eletrónico. 
 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 comunica o incidente às empresas 
de limpeza e garante a desinfeção das áreas críticas logo que possível. 

Alerta 3 
Caso 

confirmado 
Colaboradores com  COVID-19  

 A Autoridade Regional de Saúde / colaboradores devem avisar o a 
Equipa de Gestão do COVID-19 da confirmação da situação N1; 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 comunica a situação de Alerta 3 a 
todos os colaboradores, via correio eletrónico, atualizando o Alerta 
junto à entrada do edifício; 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 restringe o acesso a visitantes dos 
serviços; 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 recolhe os dados de caracterização 
do Nível de Risco Pessoal (N) de todos os colaboradores e preenche o 
Boletim de Situação para enviar aos próprios e à Autoridade Regional 
de Saúde, via correio eletrónico; 

 A Equipa de Gestão do COVID-19 comunica o incidente às empresas 
de limpeza e garante a desinfeção das áreas críticas logo que possível. 

 


