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Introdução 
 

1. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Países Baixos, Países Nórdicos (Noruega, Suécia, Finlândia, e Dinamarca), Espanha, Reino Unido, e Estados Unidos 

Este folheto é o resultado de uma primeira ronda de recolha de dados dos protocolos COVID-19, efetuada pela aliança 
formada pela Randstad NV, o Grupo Adecco e o ManpowerGroup. Os protocolos presentes neste folheto incidem em 10 
países diferentes1, e abrangem os setores dos Transportes e Logística, Indústria automóvel, Indústria transformadora, 
Ciências da Vida, Construção e Alimentação. 
No total, foram reunidas mais de 400 medidas. As duplicações foram eliminadas e todas as medidas foram categorizadas 
de acordo com diferentes aspetos, tais como o nível de controlo do risco, o tipo de medida e a relevância setorial 
(explicação detalhada sobre esta categorização na página seguinte). 
Uma vez que a maioria das medidas é relevante para todos países e setores, não indicámos especificamente o país e/ou 
setor destinado para cada medida. Salienta-se então que as medidas setoriais específicas podem também expandir-se a 
outros setores. 
O resultado é um folheto que sumariza 110 medidas, e que apoia o desenvolvimento dos protocolos COVID-19. Tem como 
objetivo fornecer uma visão geral das medidas que podem ser consideradas para a elaboração de um protocolo adequado. 
Note-se que não se trata de um guia de implementação, são necessárias competências locais e especializadas em cada 
tema para desenvolver Protocolos COVID-19 específicos. Para questões, consulte um dos parceiros da Aliança (ver 
position paper).  
 
Isenção de Responsabilidade 
O presente documento é um resumo das provisões relevantes que consideramos terem sido implementadas e não foram 
verificadas de forma independente. Deve ter-se cuidado com a forma como o conteúdo deve ser implementado em cada 
caso, com fim de garantir que todas as leis e regulamentos aplicáveis e as orientações do governo (local) são cumpridas. 
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 Detalhes pág.5 

Sumário das categorias da grelha do protocolo 
 
 
 
 

Nível de controlo 
Níveis de controlo - adaptado com base na hierarquia de controlos do 
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), que se 
apoia em sistemas de gestão da segurança como os modelos ISO 45001 e 
ANSI 1-10 

 
 

Eliminação - remoção física do perigo  ex.: não trabalhar 

Substituição - substituição do perigo  ex.: trabalhar de casa 

Controlo de engenharia - isolamento de pessoas do perigo   ex.: controlar pontos de acesso               

Controlo administrativo - mudança de método de trabalho ex.: providenciar gel sanitário  

Equipamento de proteção pessoal – proteção do funcionário com EPP  ex.: fornecer máscaras 

 
 

 
 

 
  Setor industrial  

 
  País  

 

 

Pessoal - instruções de segurança para fazer por conta própria   

Inter-relacional - no que diz respeito à interação com outros 

Organizacional - no que respeita às instalações empresariais, salas e à organização como o planeamento de turnos 

Máquinas - no que respeita a máquinas, instalações técnicas, etc. 

Conformidade - no que se refere à verificação do cumprimento das medidas  

O setor da indústria para o qual esta medida protocolar é importante/relevante 

 O país (ou região) para o qual esta medida do protocolo é importante/relevante 
 
A política que foi aplicada por um governo ou outra instituição (por exemplo, a organização setorial), que é a principal razão pela qual uma medida precisa de 
ser posta em prática. Isto irá apoiar-nos na identificação das medidas que devem ser alteradas quando as políticas forem mais restritivas e/ou atenuadas.

 
 

 
  Nome do tópico Um nome temático para a medida 

  Medida A medida preventiva a ser tomada para mitigar o risco de S&S, em linha com a política imposta 
 

  Situação de trabalho Uma situação relacionada com o trabalho para o qual a medida é válida 

  Avaliação do efeito O efeito desejado da medida e como este pode ser avaliado (ex.: 0 infeções dentro de um turno, comparando com o número de casos relatados) 
 

  Instruções de trabalho Como colocar a medida preventiva em ação no trabalho; uma medida prática e clara, o "como atuar" 

  Requisitos infraestruturais Quaisquer elementos que sejam necessários para que as instruções de trabalho aconteçam

Descrição da medida 

Políticas COVID e sua origem 

Tipo de medida/Dimensão 
Categorização das medidas 
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Níveis de Controlo para categorizar as medidas 
Adaptado com base na Hierarquia de Controlos do NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

 
 
 
 

Contexto do país   
Mais 
eficaz 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto na 
v 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menos 
eficaz 

 

Partilha de práticas de setor/país: manter níveis de 
risco aceitáveis e limitar o impacto económico

5 Não 
trabalhar 

4 
Trabalho remoto, 
encerramento de 

um local 
Empregador 
primário 

Empregador 
contratado 

3 
Barreiras, controlo de 

pontos de acesso, 
equipas fixas e testadas 

2 Providenciar desinfeção com gel 
sanitário, limpeza (antes/depois dos 

turnos) 

1 
Fornecer Equipamento de Proteção Pessoal, 

máscaras, testes COVID 

Substituição 
Substituição do perigo 

Níveis de 
controlo de 
risco 
 

Controlo de engenharia 
Isolamento de pessoas do perigo 

Controlo administrativo 
Mudança de método de trabalho 

Baixo 
impacto 
económico 

EPP 
Proteção do funcionário com 
Equipamento de Proteção Pessoal 

Alto 
impacto 
económico Eliminação 

Remoção física do perigo 

Alto 
impacto 
humano 

Baixo 
impacto 
humano 

Impacto na 
vida 
pessoal 
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Como os níveis de risco podem ser aplicados num protocolo COVID 
Exemplo ilustrativo 

 
Níveis de controlo de risco  Medidas que uma empresa poderia considerar adotar para refeitórios e/ou pausas  

 
 

Eliminação 
Remoção física do perigo 

 
 

Substituição 
Substituição do perigo 

 
 

Controlo de engenharia 
Isolamento de pessoas do perigo 

 
 

Controlo administrativo 
Mudança de método de trabalho 

 
 

EPP 
Proteção com Equipamento de 
Proteção Pessoal 

n/a 
 
 

Instruir funcionários a permanecerem nos postos de trabalho durante os seus intervalos 
 
 

Identificar áreas dedicadas à alimentação no local e pedir aos colaboradores que tragam 
refeições preparadas e garrafas de bebida reutilizáveis de casa 

 
Estabelecer turnos de almoço/intervalos (por equipas), escalonando horários com início e 
fim para garantir distanciamento físico durante a hora de almoço e/ou pausas 

 
Instalar cartões descartáveis temporários ou separadores de plástico nos refeitórios e áreas 
comuns 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Pessoal Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Telas Acrílicas Instalar telas de 
proteção para o 
pessoal exposto aos 
clientes/visitantes 

Clientes Instalar telas de acrílico onde os empregados precisam de 
encarar visitantes ou clientes para os proteger (obrigatório) 

Criação e aquisição  

Pessoal Ciências da Vida Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Fornecer EPP Fornecer EPP em 
áreas de alto risco 

Ambientes de alto 
risco 

Fornecer e garantir que os empregados usam bata, máscara 
(cirúrgica ou FFP2 se disponível), luvas, proteção ocular anti 
salpicos, sabão e água (ou higienizador de mãos). Assegurar 
sempre a existência de stock suficiente 

Bata, máscara (cirúrgica ou FFP2 
se disponível), luvas, proteção 
ocular anti salpicos, sabão e água 
(ou higienizador de mãos) 

Relevante para 
os setores da 
Alimentação e 
Ciências da 
Vida 

Pessoal Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Reino Unido 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Saúde mental Seminários online 
gratuitos sobre 
saúde mental para 
colaboradores que 
necessitem 

Saúde mental Promover seminários e linhas de apoio aos colaboradores Promoção  

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Refeições e pausas Não permitir almoço 
cara a cara, e 
limitar o tempo de 
almoço a 20 
minutos 

Pausas Fornecer instruções fáceis e claras sobre refeições e pausas (por 
exemplo, onde os empregados devem sentar-se e por quanto 
tempo podem fazer uma pausa) 

Cartazes na cantina  

Inter-relacional Todos Todos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Comunicação Enviar newsletter 
COVID com 
protocolos a todos os 
colaboradores e 
colocar 
cartazes/letreiros 

Todos os funcionários A empresa comunica todas as atualizações do protocolo COVID 
numa newsletter a todos os colaboradores e externos que 
trabalham no local. A equipa interna comunica aos funcionários 
de horário flexível. Todos precisam de conhecer as regras e 
regulamentos. Além disso, em todas as entradas, os cartazes e 
letreiros devem dar orientações 

Newsletter, cartazes, letreiros  

Organizacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Integração e 
formação 

Curso online 
sobre a 
COVID-19 

Briefing sobre a 
COVID 

Curso online com instruções sobre as principais características 
do vírus e da doença associada, incluindo: 
- Sintomatologia da doença 
- Período de incubação 
- Formas de contágio 
- Medidas de prevenção 
- Recomendações em caso de quarentena 

Computador, conexão de internet, 
módulos de formação online 

 

Organizacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Integração e 
formação 

Curso online 
sobre a 
COVID-19 

Briefing sobre 
segurança 

Curso online com instruções sobre o trabalho em segurança, 
incluindo: 
- Regras para a utilização de máscaras 
- Regras e medidas de prevenção em viagem 
- Técnica de lavagem das mãos 

Computador, conexão de internet, 
módulos de formação online 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Organizacional Alimentação Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Vestuário que apela à 
distância de 
segurança 

Fornecer um colete a 
todos os 
colaboradores 

Armazém ou piso de 
loja 

Orientar os empregados para vestirem um colete com o texto: 
"Por favor, mantenha uma distância de 1.5 m" 

Coletes com o texto: "Por 
favor, mantenha uma distância 
de 1.5 m" 

 

Organizacional Ciências da Vida Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Teste de suspeita 
de infeção 

Realizar o teste 
COVID em casos 
suspeitos 

Ambientes de alto 
risco 

Quando for descoberto um caso suspeito, realizar testes 
COVID para minimizar o risco na produção 

Kits de teste COVID  

Organizacional Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Refeições e pausas Instalar 
separadores na 
cantina e nos 
refeitórios 

Breaks Criar e instalar cartões descartáveis temporários ou 
separadores de plástico nos refeitórios e áreas comuns 

Criação e aquisição  

Organizacional Alimentação Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Empacotamento 
suplementar 

Colocar os produtos 
alimentares numa 
camada extra de 
embalagem 

Produtos 
alimentares 
embalados (em 
caixas) 

Os produtos alimentares têm de ser colocados num saco de 
plástico extra antes de serem colocados nas caixas 

Sacos de plástico  

Organizacional Alimentação Países Nórdicos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Segurança alimentar Utilizar de luvas de 
proteção; higiene 
das mãos; encerrar 
restaurantes 
comerciais; proibir o 
trabalho em caso 
de sintomas; dar 
instruções especiais 
para a limpeza do 
espaço de trabalho 

Proteção Vestuário e máscaras de proteção; encerramento de restaurantes 
comerciais (recolha e entrega em casa/escritório) 

Formação definido pela 
Autoridade 
Alimentar FI 

Organizacional Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Higiene Proporcionar 
oportunidades de 
limpeza das mãos no 
local de trabalho 

Lavar as mãos Todas as empresas devem propor uma forma fácil de lavagem de 
mãos no trabalho e instruir os funcionários sobre como o devem 
fazer 

Limpadores adicionais e  
estações de lavagem de 
mãos em locais de 
construção 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Comunicação Comunicar tão 
frequentemente 
quanto necessário 
sobre os objetivos e 
as alterações das 
medidas em vigor 

Todas Comunicar tão frequentemente quanto necessário sobre os 
objetivos e as alterações das medidas em vigor 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID 
e sua origem Nome do tópico Medida Situação de 

trabalho 
Instruções de trabalho Avaliação do efeito Requisitos infraestruturais 

 

Pessoal Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física 
(1.5 m, 2 m ou 6 
ft) 

Transporte 
individual para o 
trabalho 

Compensar/ 
reembolsar as 
despesas de 
viagem 
adicionais 

Transporte As sucursais devem negociar uma compensação 
específica para os funcionários que necessitem de 
utilizar o seu automóvel para se deslocarem para o 
trabalho 

Sem risco de infeção devido ao 
contacto pessoal com terceiros 

Diretrizes para o reembolso  
Faturação do custo individual 

 

Pessoal Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física 
(1.5 m, 2 m ou 6 
ft) 

Evitar picos de 
viagem 

Adotar um 
planeamento de 
turnos que reduza 
picos de viagem 

Transporte Implementar turnos de rotação para evitar picos nos 
transportes públicos 

Sem risco de infeção devido ao 
contacto pessoal com terceiros 

Sem risco de infeção  
devido ao contacto 
pessoal com terceiros 

 

Pessoal Todos Todos 4 - Política do 
governo: 
manter higiene 
a nível elevado 

Vestuário de 
trabalho 

Evitar a partilha 
de vestuário 

Partilha do 
equipamento de 
proteção/ 
vestuário 

Não partilhar vestuário de trabalho e equipamento 
de proteção. Processo de limpeza específico no 
final do trabalho para garantir a desinfeção após a 
utilização 

Nenhuma infeção adicional 
causada por contacto pessoal no 
local de trabalho 

Processo, material de limpeza 
extra e potencialmente 
vestuário extra 

 

Pessoal Todos Todos 4 - Política do 
governo: 
manter higiene 
a nível elevado 

Pagamento Pagar apenas com 
cartão, não em 
numerário 

Pagamentos Não aceitar pagamentos em numerário 
Zonas de pagamento limpas por serem zonas de toque 
elevado 

Nenhuma infeção adicional 
causada por contacto pessoal no 
local de trabalho 

Garantir a disponibilidade de 
métodos de pagamento 
digitais 

 

Pessoal Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir 
a propagação 
quando são 
sintomáticos ou de 
categoria de risco 

Rastreamento de 
acesso 

Acompanhar a 
presença de todo 
o staff e visitantes 
no local 

Acesso O rastreamento deve ser feito durante 15 dias após a 
entrada no local 

Nenhuma infeção adicional 
causada por contacto pessoal no 
local de trabalho 

Folha de registo Implicações 
legais (por 
exemplo, 
privacidade 
de dados) 

Pessoal Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir 
a propagação 
quando são 
sintomáticos ou de 
categoria de risco 

Exame de saúde 
em casa 

Medir a 
temperatura e 
preencher o 
questionário 
antes de entrar 
no local de 
trabalho 
diariamente 

Acesso Medir a temperatura à entrada (opcional), pedir aos 
funcionários que preencham o questionário à entrada 
(opcional) 

Nenhuma infeção adicional 
causada por contacto pessoal no 
local de trabalho 

Questionário (atualizado 
regularmente) 

 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física 
(1.5 m, 2 m ou 6 
ft) 

Elevadores Limitar o número 
de pessoas nos 
elevadores e 
higienizá-los 
regularmente 

Elevadores Fornecer instruções claras sobre distanciamento físico 
em elevadores (por exemplo, entrar no elevador um a 
um, número limitado de pessoas no elevador), e 
fornecer lenços de papel para pressionar os botões do 
elevador 

Nenhuma infeção adicional 
causada por contacto pessoal no 
local de trabalho 

Processo, lenços de papel  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Reuniões Fornecer diretrizes 
para as reuniões 
(limitar a frequência e 
o número de 
participantes) 

Reuniões Instrução fácil e clara sobre a frequência e o número de 
pessoas que assistem às reuniões 

n/a  

Inter-relacional Alimentação Bélgica 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Limites de tempo e 
capacidade 

Número limite de 
clientes em cada 
área e de tempo de 
estadia 

Clientes Respeitar a norma de 1 cliente por cada 15m², com uma estadia 
máxima de 30 minutos por cliente 

Marcações no chão, 
temporizadores, sinais 

 

Inter-relacional Todos, 
especialmente o da 
Alimentação 

Países Baixos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Caminhos pedestres Criar percursos 
pedestres mais 
largos e direções 
de marcha fixas 

Movimento Informar todos os funcionários para manterem distância fixa de 
caminhada, indicada com setas em caminhos pedestres 

Setas no chão e fita de separação  

Inter-relacional Alimentação Países Baixos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Comunicação Fornecer fones de 
ouvido para 
comunicação 

(retail) Piso de loja Os funcionários que percorrem o piso para reabastecer as 
prateleiras devem utilizar auscultadores para comunicar 

Garantir que os fones de 
ouvido disponíveis são 
suficientes 

Controlo 
administrativo 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Novos funcionários Parar a entrada 
de novos 
funcionários 

Novos funcionários Não é permitido que novos funcionários comecem a trabalhar 
para proteger o staff existente 

 Verificar se é 
possível 

Inter-relacional Alimentação Espanha 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Visitantes Aplicar higiene 
extrema e controlos 
adicionais para os 
visitantes 

Visitas Higiene e desinfeção extremas ao entrar e sair para todos os 
visitantes. Exemplos disso são: 
- Controlo de temperatura antes de entrar 
- Uso de máscara a distâncias inferiores a 2 m de qualquer pessoa 
nas instalações 
- Desinfeção frequente das mãos durante a estadia nas instalações 

Protocolo para visitantes  

Inter-relacional Todos Todos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

RH Preencher novas 
vagas (COVID) 

Novas funções Preencher funções-chave (ou impopulares) que, estando 
atualmente vagas, prejudicam a produtividade geral. Instruir a 
gerência local que o trabalho cessa até que funções específicas 
sejam preenchidas. Como exemplo, há postos de trabalho recém-
criados, como por exemplo, empregados de limpeza para casas 
de banho públicas, testadores COVID e construtores temporários 
de telas acrílicas. Ajustar temporariamente por excesso as taxas 
de remuneração para encorajar os funcionários a assumir funções. 

Lista interna de vagas  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Reino Unido 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Gestão Criar e manter uma 
reserva central de 
talentos com 
gestores qualificados 
e integrados que 
estejam 
familiarizados com os 
projetos 

Gestão Em caso de ausência devido a doença/cuidado/isolamento, a 
segurança/produtividade no local é mantida imediatamente pelo 
gestor no lugar abaixo da reserva central de gestores 

Construir e desenvolver a reserva 
central de talentos 

Controlo 
Administrativo 

Organizacional Construção Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Locais de 
trabalho 
externos 

Solicitar o 
consentimento 
expresso dos 
ocupantes/inquilinos/
usuários para acesso 

Particulares Os funcionários devem perguntar se o cliente ou indivíduos da casa 
do cliente têm problemas de saúde em relação à COVID (tosse, dor 
de garganta, febre) ou se pertencem à categoria de pessoas 
vulneráveis. 
O cliente decide se dá acesso à sua casa. 
O funcionário pode solicitar a ventilação adequada da casa e 
tornar a instalação facilmente acessível. 

Formulário para solicitar a 
aprovação do cliente 

 

Organizacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Comunicação 
Online 

Afixar informações 
relevantes em 
vários locais 

Requisitos de 
informação 

Colocar o planeamento de turnos e outras notificações relevantes 
em cada zona (não apenas num único departamento). A 
alternativa é usar uma ferramenta digital (app) para comunicar o 
planeamento 

Múltiplos quadros de avisos ou 
ferramenta de comunicação digital 

 

Organizacional Todos Espanha 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Grupos de alto risco Contactar os 
funcionários de 
grupos vulneráveis e 
emitir um relatório 
para as autoridades 

Todas O serviço de saúde da SPRL deve avaliar a presença de 
funcionários especialmente sensíveis, estabelecer a natureza 
da sensibilidade especial do funcionário e emitir um relatório 
sobre medidas de prevenção, adaptação e proteção. Os 
funcionários irão ao Serviço de Saúde Pública com o relatório 
emitido para processar a dispensa devido à vulnerabilidade 
especial. 

Formulário para grupos vulneráveis 
Controlo Administrativo 

Controlo 
Administrativo 

Organizacional Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Refeições e pausas Limitar o número 
de pessoas nas 
áreas comuns 

Pausas Organizar turnos de almoço (por equipas) para garantir o 
distanciamento físico durante a hora do almoço e intervalos 

Processo de rotação  

Organizacional Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Controlo de acesso Exigir que os 
fornecedores 
externos usem 
uma máscara 
facial 

Entrega ou recolha 
por terceiros 

Todos os fornecedores externos devem usar uma máscara facial Processo e letreiros como pontos de 
entrada 

 



Controlo administrativo 2 

11 

 

 

 
 
 
 
 

1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Itens Partilhados Interromper o uso 
de itens 
compartilhados 
(por exemplo, 
canetas, 
telefones) 

Materiais Interromper o uso de itens compartilhados (por exemplo, canetas, 
telefones) 

Fornecer caixotes do lixo e 
materiais de limpeza suficientes e 
adequados 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Pausas para lavagem 
das mãos 

Permitir pausas para 
lavagem das mãos 

Todas Permitir pausas na lavagem das mãos sempre que necessário 
(por exemplo, a cada 60 minutos) 

Limpadores adicionais e estações 
de lavagem manual em locais de 
construção 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Toalhitas 
desinfetantes 

Fornecer toalhitas 
desinfetantes para 
postos de trabalho 
aos funcionários 

Todas Fornecer toalhitas desinfetantes para postos de trabalho aos 
funcionários 

Toalhitas desinfetantes  

Organizacional Todos Estados Unidos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Trocas de ar Aumentar as trocas 
de ar por orientação 
do CDC 

Todas Garantir que as áreas recebem numerosas mudanças de ar por 
orientação do CDC 

Controlo de engenharia  

Organizacional Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Frequência de 
limpeza 

Melhorar os 
procedimentos 
regulares de limpeza 
e aumentar a 
intensidade da 
recolha do lixo 

Materiais Limpar todos os pontos de contato 
regularmente como torneiras e instalações de 
lavagem; sanita e assentos; maçanetas das 
portas e placas de empurrar; corrimões nas 
escadas e corredores; comandos de elevação 
e guincho; máquinas e equipamentos de 
controlo de preparação de alimentos e 
superfícies de alimentação; equipamentos 
telefónicos; quadros-chave, fotocopiadoras e 
outros equipamentos de escritório 
 

Fornecer caixotes do lixo e 
materiais de limpeza suficientes e 
adequados 

 

Organizacional Todos Países Nórdicos 6 - Política do 
governo: evitar 
viagens 
transfronteiriças e/ou 
garantir quarentena 

Exceção para a 
importação de mão-
de-obra estrangeira 

Novos funcionários 
podem entrar no 
país se o trabalho 
for crucial 

Todas Exceção a uma proibição para garantir a segurança do 
fornecimento crucial 

Controlo de engenharia  

Organizacional Alimentação Países Nórdicos 6 - Política do 
governo: evitar 
viagens 
transfronteiriças e/ou 
quarentena após uma 
viagem ao 
estrangeiro 

Exceção para 
quarentena 

Funcionários que 
chegam do 
estrangeiro para a 
indústria alimentar 

Exceção Exceção para a quarentena de funcionários que chegam do 
exterior para a indústria alimentar 

Controlo de engenharia A medida deve 
ser verificada 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Organizacional Todos Todos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

HR Cuidar do bem-
estar de todos os 
funcionários 

Saúde mental São exemplos de boas práticas: 
Os colaboradores na produção e no centro de distribuição recebem 
um "bónus corona" como sinal de apreço pelo empenho neste 
tempo agitado. Todos os colaboradores têm acesso gratuito a 
serviços psicológicos e ginásio virtual 
Pagar dias extra aos funcionários com filhos 

Recompensas e 
benefícios do 
departamento de RH 

 

Organizacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Calendário e 
horários dos turnos 

Alterar o horário 
dos turnos 

Turnos Todas as empresas devem trabalhar com turnos horários para 
evitar que haja demasiados trabalhadores a trabalhar ao 
mesmo tempo no mesmo local. Isto também é importante para 
evitar picos nos transportes públicos 

n/a  

Máquinas Todos, 
especialmente o da 
Alimentação 

Países Baixos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Linhas de produção Alterar a linha de 
produção criada para 
impor a distância 
social 

Linhas de produção Diferentes instalações de linhas de produção com um mínimo de 
1.5 m entre postos de trabalho. Marcação clara com cruzes onde 
as pessoas podem estar. 

Possivelmente reduzir ou 
retirar linhas de produção 

 

Máquinas Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Salas e secretárias Evitar a partilha de 
secretária sem 
limpeza prévia 

Escritório e 
outras 
secretárias 

Não há partilha de secretária sem processo de limpeza Material de limpeza  

Máquinas Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Higiene dos 
equipamentos 

Definir os 
procedimentos de 
lavagem das mãos e 
limpeza dos 
equipamentos 

Maquinaria Os operadores devem utilizar postos de lavagem das mãos 
adicionais. Procedimentos suplementares de lavagem de mãos 
antes de entrar e ao sair da cabine e limpeza diária adicional da 
cabine da máquina. A ventilação no interior das máquinas ou do 
equipamento fechado deve ser aumentada. Os equipamentos 
devem ser cuidadosamente limpos após a sua utilização, os EPP 
de utilização única devem ser deitados fora. 

Limpadores adicionais e 
postos de lavagem das 
mãos em locais de 
construção 

 

Conformidade Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Monitorização Instituir uma gestão 
de acompanhamento 

Todas Desenvolver um plano de monitorização de sucesso para 
monitorizar o sucesso dos protocolos implementados 

Staff, sistema e políticas  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Conformidade Todos Estados Unidos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Investigação Investigar quaisquer 
potenciais casos 
COVID-19 e tomar 
medidas cautelares 
rápidas e adequadas 

Todas Investigar quaisquer potenciais casos COVID-19 e tomar 
medidas cautelares rápidas e adequadas 

Controlo de engenharia  

Conformidade Todos Outros - especificar 
nos comentários 

3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Comunicação Estabelecer 
diretrizes de 
S&S para os 
colaboradores e 
comunicar aos 
clientes 

Todas [Nomear equipa de S&S e recolher o efeito das medidas 
relevantes de S&S para o setor/negócio/empresa] 

Diretriz de S&S atualizada com as 
medidas COVID 

Aplicável aos 
Países Baixos e 
à Bélgica 

Conformidade Todos Outros - especificar 
nos comentários 

3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Notificação de 
doença

 Verificar os dados 
de comunicação de 
doença dos 
funcionários e 
categorizá-los 
corretamente 

Questionário Enviar questionários de S&S para recolher dados sobre situações 
da COVID, seguindo as orientações da GDPR e elaborar uma 
tabela para cada situação do funcionário, que clarifique o que se 
deve fazer para comunicar a doença (s/n) e o que o empregador 
deve fazer. 
Incapacidade de trabalhar devido a queixas de saúde devidas ao 
coronavírus: declarar a doença; 
Capaz de trabalhar, mas não pode desempenhar tarefas regulares 
devido a doença ou deficiência: declarar doença, facilitar outro 
trabalho a partir de casa; 
Capaz de trabalhar, mas não autorizado a trabalhar por causa da 
política governamental: não comunicar doenças, facilitar o trabalho 
em casa, se possível; 
Capaz de trabalhar, mas isolado / em quarentena: não comunicar 
doença, facilitar o trabalho em casa, se possível 
Capaz de trabalhar, mas não quer vir por medo de contaminação: 
não se declare doente, utilize as licenças normais, como as férias; 
Capaz de trabalhar, mas deve cuidar de um familiar doente ou de 
outra pessoa próxima: não declarar a doença, utilizar as 
modalidades de licença, como a licença de curta duração para 
prestação de cuidados; 
Pretende comunicar a doença para evitar danos à organização ou 
medo de ser despedido: não comunicar a doença, recurso aos 
subsídios e/ou regulamentação governamentais. 

Base de dados de RH da mão-de-
obra inclui novos conceitos da 
COVID 

Aplicável para 
a UE 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Conformidade Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Visitantes Pedir aos visitantes e 
aos novos 
funcionários que 
declarem que estão 
assintomáticos 

Visitantes Cada visitante ou novo funcionário declara por documento que 
está "livre de sintomas" durante pelo menos 24 horas 

Um documento no qual 
possam declarar que estão 
livres de sintomas 

 

Conformidade Todos Estados Unidos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Controlos aleatórios Efetuar controlos 
aleatórios em 
todos os 
departamentos 
verificando a 
aplicação de todas 
as medidas 

Todas Efetuar controlos aleatórios em todos os departamentos 
verificando a aplicação de todas as medidas para garantir que os 
protocolos são postos em prática 

Controlo de engenharia  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Pessoal Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Transporte da 
empresa para o local 
de trabalho 

Limitar o número de 
condutores nos 
veículos da empresa 
e tomar medidas de 
higiene a bordo 

Serviço de transporte Evitar a contaminação do veículo, por exemplo, exigindo que todos 
os utilizadores usem uma máscara, limpando o veículo após a 
utilização e limitando o número de condutores no veículo 

Eventual necessidade de veículos 
adicionais, material de limpeza e 
proteção 

 

Pessoal Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Controlo de acesso Evitar as filas de 
espera, assegurando 
que os funcionários 
se mantêm bem 
separados 

Acesso Informar os empregados para respeitarem o distanciamento físico 
à entrada e ficarem bem separados 

Fita para marcar a distância  

Pessoal Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Viagens em conjunto Restringir as pessoas 
que se deslocam em 
conjunto 

Transporte Restringir as deslocações casa-trabalho a um máximo de 4 
pessoas. Preferencialmente viajar de e para o trabalho com 
carro ou bicicleta próprios. 
Fornecer outros meios de transporte para evitar o transporte 
público, por exemplo, bicicletas 

Instruções de viagem, 
autocarros/táxis adicionais 

Também 
relevante para o 
setor da 
Alimentação 

Pessoal Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Verificação da 
temperatura 

Medir a temperatura 
nos pontos de 
acesso 

Acesso Não são permitidas pessoas com temperaturas elevadas nas 
instalações. Utilizar uma câmara de imagem térmica para testar se 
alguém tem temperatura alta (ou febre) 

Termómetro, tendas nos pontos de 
acesso, funcionários com 
capacidade para medir 
temperaturas 

 

Pessoal Todos Todos 6 - Política do 
governo: evitar 
viagens 
transfronteiriças e/ou 
quarentena após uma 
viagem ao 
estrangeiro 

Viagens 
internacionais 

Não permitir viagens 
internacionais e 
recolher informações 
relativas às viagens 
dos trabalhadores 
para outros países 

Todas Não permitir viagens internacionais. Caso seja absolutamente 
necessário viajar, recolher informações sobre as viagens dos 
funcionários para outros países e fornecer instruções sobre o 
regresso. 

Instruções ao regressar de uma 
viagem ao estrangeiro 

 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Circulação Separar fluxos de 
pessoas 

Gestão de fluxo Implementar sinalização no solo para separar o fluxo em todas 
as zonas de circulação e de fila de espera no local de trabalho 

Sinalética no chão  

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Reuniões Limitar o número 
de cadeiras numa 
sala ou numa área 
de descanso 

Reuniões e pausas Reduzir em 50% o número de cadeiras nas salas de reunião ou 
de descanso para assegurar o afastamento físico 

Instalações  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Entrega por 
fornecedores 

Reduzir ao mínimo o 
contacto com 
terceiros/fornecedor
es externos 

Entrega ou recolha 
por terceiros 

Estabelecer acordos sobre a limitação dos contactos com os 
fornecedores e subcontratantes. Considerar entregas fora do local 
de construção. Deixar o condutor ficar no veículo ou em materiais 
limpos e tocados. 

Folheto para os fornecedores  

Inter-relacional Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Locais de 
trabalho 
externos 

Quando o trabalho 
tiver de ser realizado 
em caso de 
calamidade grave ou 
avaria, tomar 
medidas adicionais 
para garantir a 
distância física nos 
locais de trabalho 
externos (cliente) 

Particulares Calamidade grave ou mau funcionamento quando as necessidades 
gerais do dia-a-dia (por exemplo, cozinhar, utilizar a sanita, lavar, 
limpar, etc.) não podem ser efetuadas. Certifique-se que a porta 
exterior está aberta ou será aberta a partir do exterior por outra 
pessoa. Solicite aos clientes que se dirijam a uma sala onde não 
se realizem atividades de trabalho. 

Formação para colaboradores que 
trabalham em locais de alto risco 
do cliente 

 

Inter-relacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Alterar turnos/equipas Limitar a alteração 
da composição da 
equipa 

Turnos Na medida do possível, deixar os trabalhadores trabalharem nas 
mesmas equipas e nos mesmos locais, de modo a que o contacto 
com outros trabalhadores seja limitado. Assegurar que as pessoas 
com relações interpessoais sejam colocadas na mesma equipa. 

Ajustar o plano de composição da 
equipa 

 

Inter-relacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Entrada/pontos de 
acesso 

Prevenir o 
congestionamento 
nos pontos de acesso 

Acesso Impedir todos os visitantes não essenciais. 
Reduzir o número de pessoas presentes nas instalações e 
considerar a possibilidade de as receber ao ar livre sempre que 
possível. 
Introduzir horários de início e fim escalonados (de pausas) para 
reduzir o congestionamento e o contacto em todos os momentos. 
Monitorizar os pontos de acesso ao local para permitir o 
distanciamento físico - pode ser necessário alterar o número de 
pontos de acesso. 
Remover ou desativar os sistemas de entrada que requerem 
contacto com a pele, por exemplo, scanners de impressões digitais. 
Os condutores devem permanecer nos seus veículos se a carga o 
permitir e devem lavar ou limpar as mãos antes de descarregarem 
mercadorias e materiais. 

Letreiros e staff de H&S adicional 
em qualquer ponto de acesso 

 

Inter-relacional Alimentação Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Entrega de alimentos Reduzir o contacto na 
entrega de alimentos 

Entrega Colocar a comida em frente à porta, afastar-se, esperar até o 
cliente recolher a comida entregue, recolher a caixa vazia (sem 
contacto direto). Considerar o uso de máscaras faciais. 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Distância em reunião Limitar os 
participantes 
numa reunião ao 
mínimo 
estritamente 
necessário  

Reuniões Considerar a possibilidade de realizar reuniões em áreas abertas 
sempre que possível ou virtualmente 

Fornecer instruções de 
trabalho aos funcionários 
sobre a realização de 
reuniões físicas. 
Proporcionar a possibilidade 
de realização de reuniões 
online. 
Disponibilizar aquecimento, se 
necessário, para a realização de 
reuniões em áreas abertas 

 

Inter-relacional Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Áreas de espera  Reduzir ao mínimo 
o número de 
pessoas na zona 
de espera 

Entrega ou recolha 
por terceiros 

Os motoristas devem poder esperar noutras zonas quando a 
distância física não puder ser assegurada 

Disponibilizar áreas de espera 
adicionais 

Também 
relevante para o 
setor da 
Alimentação 

Inter-relacional Todos Países Baixos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Locais de trabalho Os departamentos de 
escritório e de 
produção têm de 
estar fisicamente 
separados 

Contacto Não é permitido a ninguém estar num departamento que não 
seja o seu, nem a visita a outros departamentos 

Letreiros para marcar quem pode 
entrar em certas linhas de 
montagem, salas, departamento, 
pisos, áreas de reunião 

 

Inter-relacional Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Áreas comuns Ficar no local de 
trabalho durante os 
intervalos, não 
visitar as lojas 
locais  
Manter a higiene ao 
mais alto nível nas 
áreas de alimentação 

Pausas Devem ser identificadas no local áreas dedicadas à alimentação. 
Os trabalhadores devem ser encorajados a trazer de casa 
refeições preparadas e garrafas de bebidas reutilizáveis 

Instruções de restauração  

Organizacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Linhas de produção Reduzir a velocidade 
da linha de produção 

Linhas de produção Reduzir a velocidade da linha de produção para que para 
garantir o seu funcionamento sejam necessárias menos 
pessoas, pelo que se pode garantir uma distância de 1.5 m 

Alteração da velocidade da linha de 
produção 

 

Organizacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Alterar turnos/equipas Horário entre 
turnos 

Turnos Todos os turnos terminam antes do seu horário habitual (15 ou 30 
minutos), pelo que não coincidem com a entrada do turno 
seguinte. Os colaboradores são pagos a 100%, mesmo com os 
turnos terminando mais cedo 

Planificação de alterações ao 
sistema. Proporcionar flexibilidade 
no horário de trabalho e no 
planeamento. 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Organizacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Áreas de mudança Diminuir a lotação dos 
balneários/áreas de 
mudança 

Vestuário Banho/mudança de roupa em turnos/pequenos grupos com 
tempo entre turnos. Aumentar a ventilação em espaços 
fechados. Foco na mudança rápida de roupa de trabalho. 
Aumentar o número de cacifos. 

Letreiros que esclarecem o 
número de pessoas permitidas 
nos balneários/áreas de 
mudança. Fornecer mais cacifos 
e mudar as necessidades. 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Inspeção Proceder a 
verificações de 
temperatura 

Todas Realizar controlos visuais e de temperatura aleatórios durante o dia 
de trabalho 

Termómetro, funcionários com 
capacidade para medir 
temperaturas 

 

Organizacional Todos Estados Unidos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Formação Promover e 
providenciar 
formação sobre 
protocolos de saúde 
e higiene obrigatórios 
(por exemplo, 
lavagem das mãos, 
uso de máscara, uso 
de luvas) 

Todas Promover e dar formação sobre protocolos de saúde e higiene 
obrigatórios (por exemplo, lavagem das mãos, uso de máscara, uso 
de luvas) 

Formação  

Organizacional Todos Estados Unidos 5 - Política do 
governo: trabalhar 
de casa quando 
possível 

Trabalhar de casa Fornecer webinars 
(seminários online) 
sobre teletrabalho 

Todas Fornecer seminários online sobre as melhores práticas de 
teletrabalho e liderança 

Formação  

Organizacional Todos Estados Unidos 5 - Política do 
governo: trabalhar 
de casa quando 
possível 

Plano de 
Contingência de 
Encerramento 

Definir planos de 
contingência para 
o encerramento de 
postos de trabalho 

Todas Definir planos de contingência para o encerramento de postos de 
trabalho 

Computador portátil, telemóvel  

Organizacional Todos, 
especialmente o da 
Construção 

Todos 5 - Política do 
governo: trabalhar 
de casa quando 
possível 

Instruções de 
segurança 

Providenciar 
formação sobre 
segurança através do 
e-learning 

Briefing sobre 
segurança 

Em vez de informar pessoalmente os trabalhadores sobre a 
segurança, fornecer formação em segurança em formato digital 

Formação sobre segurança no portal 
E-learning 

 

Máquinas Todos, 
especialmente o da 
Alimentação 

Países Baixos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Linhas de produção Instalar telas 
acrílicas ou em vinil 
entre os postos de 
trabalho 

Linhas de produção Instalar telas acrílicas ou em vinil entre os postos de 
trabalho nas linhas de produção para garantir a distância 
social 

Telas acrílicas ou em vinil  
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Máquinas Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Hardware, 
Ferramentas 

Limpar as 
ferramentas após 
utilizar 

Partilha de 
ferramentas 

Não partilhar ferramentas sem processo prévio de limpeza Material de limpeza  

Máquinas Todos Todos 4 - Política do 
governo: manter 
higiene a nível 
elevado 

Máquinas na cantina 
/ restaurante / áreas 
comuns 

Desligar 
máquinas de 
venda automática 
de alimentos e 
bebidas 

Pausas Encerrar todas as máquinas não essenciais, como as máquinas de 
venda automática. 

Máquinas como as máquinas 
automática de café podem 
precisar de ser fechadas. 
A comunicação é necessária para 
garantir que os empregados 
possam trazer os seus próprios 
alimentos e bebidas. 

 

Conformidade Todos Estados Unidos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Políticas de acesso Definir políticas claras 
para o acesso ao 
local de trabalho 

Acesso Definir políticas claras de acesso ao local de trabalho em 
conformidade com a CDC, a OSHA e outras normas exigidas 

Letreiros e staff adicional de S&S 
em qualquer ponto de acesso 

 

Conformidade Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Controlos de saúde 
no trabalho 

Desenvolver um 
protocolo para a 
pessoa infetada no 
local de trabalho 

Protocolo de infeção Exemplo 1: 
1.Comunicar a sua circunstância e o incidente ao Serviço de 
Prevenção, que indicará como proceder. 
2.O trabalhador infetado deve permanecer em casa, num período 
de quarentena estabelecido pela empresa. 
3.O trabalhador infetado deverá preencher um Formulário de 
Possível Contacto com Terceiros, juntamente com o médico, via 
telefone. 
4.Os trabalhadores que tenham tido um contacto prolongado com o 
trabalhador infetado devem ser informados e começar a utilizar 
máscaras. 
5.Haverá uma limpeza da(s) área(s) em que o trabalhador que se 
encontra nesta área tenha estado 
 
Exemplo 2: 
Comunicar com o Responsável ou RH 
Ser-lhe-á pedido que fique em casa preventivamente e que 
contacte o 112 ou o número de telefone de contacto do Serviço de 
Saúde Pública do seu concelho 

Um documento ou protocolo que 
define as responsabilidades e as 
ações a tomar 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Pessoal Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Grupos de alto risco Proteger o local de 
trabalho: a suspeita 
é razão suficiente 

Todas A suspeita de que um empregado ou os seus familiares têm o 
coronavírus é razão suficiente para manter um empregado 
afastado do local de trabalho. Pode instruir repetidamente que as 
pessoas que apresentem sinais de qualquer um dos sintomas 
abaixo não são temporariamente bem-vindas no local de trabalho. 
Repita isto durante cada primeiro contacto e solicite às pessoas 
que efetuem quaisquer marcações agendadas por telefone. 
Mantenha as pessoas afastadas do local de trabalho que: 
- Tenham queixas respiratórias ligeiras (obstrução nasal, tosse, dor 
de garganta) e/ou febre; 
- Tenham tido contacto próximo com uma pessoa com queixas 
respiratórias e/ou febre (um caso confirmado ou provável de 
COVID-19); 
[O contacto próximo refere-se a: 
-estar na presença de uma pessoa doente a menos de dois metros 
de distância durante 15 minutos; 
-partilhar a mesma área de vida com uma pessoa doente; 
-contacto direto com uma pessoa doente (por exemplo, apertar as 
mãos)] 
- Regressaram do estrangeiro nos últimos 14 dias. 
 
Se não for possível ficar em casa depois de um contacto próximo, 
então providencie um espaço de trabalho pessoal e garanta que 
este empregado evite o contacto com colegas. Após o trabalho, 
certifique-se de que o mesmo limpa o espaço de trabalho com 
produtos de limpeza adequados. Assim que esta pessoa tiver ou 
começar a ter problemas de saúde, aconselhe-a a ficar em 
quarentena em casa. 

Instruções de 
autoisolamento/quarentena em casa 

Medidas 
pormenorizadas 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Cantina / zonas de 
restauração 

Fechar áreas de 
descanso e/ou 
cantinas 

Pausas Os trabalhadores devem utilizar os locais de trabalho para o tempo 
de pausa 

  

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Distância em reuniões Cancelar todas as 
reuniões 
presenciais 

Reuniões Não são permitidas reuniões físicas. Todas as reuniões devem ser 
realizadas em formato digital (vídeo ou chamada telefónica). 

TIC para garantir que os 
trabalhadores possam 
comunicar digitalmente 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Integração e 
formação 

Utilizar ferramentas 
digitais de 
contratação e 
integração 

Novos funcionários Contratação e integração de novos funcionários através de canais 
de comunicação digital e, nos casos em que a transferência física 
de bens deve ser feita, manter a distância social. 

Desenvolver capacidades de 
integração online 

 

Inter-relacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Alterar turnos/equipas Criar equipas de 4 
pessoas identificadas 
por cores. Estas 
pessoas só podem 
estar em contacto 
entre si (por exemplo, 
almoçar, trabalhar e 
vestir-se em 
conjunto). 

Turnos Todas as pessoas devem ser identificadas com a cor da sua 
equipa. O contacto com pessoas de outra equipa é proibido. Se 
um dos membros da equipa tiver sintomas de COVID-19, todos 
os 4 membros da equipa deixam de trabalhar na fábrica (14 dias 
de licença de trabalho pago) 

Dividir os funcionários em equipas 
de quatro. Garantir uma equipa "de 
apoio" que possa substituir uma 
equipa colocada em quarentena. 

 

Inter-relacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Comunicação 
online 

Reduzir a 
comunicação 
pessoal ao mínimo 

Contacto pessoal Utilizar ferramentas digitais, como a videochamada ou a chamada 
telefónica, para comunicar com os colegas 

TIC para garantir que os 
trabalhadores possam 
comunicar digitalmente 

 

Inter-relacional Todos Todos 5 - Política do 
governo: trabalhar 
de casa quando 
possível 

Trabalhar de casa Assegurar que os 
empregados 
possam trabalhar 
de casa 

Quando não é 
necessária a 
presença física 

[precisa de ser preenchido com instruções de trabalho para 
organizar o trabalho de TI à distância específico para a situação 
da empresa]. 

Apoio TIC para trabalho 
remoto (fornecer computador 
portátil, instruções para reuniões 
em linha, como aceder a sistemas 
em linha, etc.) 

 

 

Organizacional Todos Japão 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Trabalhar de casa Propor trabalho a 
partir de casa para 
toda a empresa 

Todas Disseminar as regras de trabalho a partir de casa Computador portátil, telemóvel  

Organizacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Alterar turnos/equipas Parar a gestão da 
reserva de talentos 

Turnos Não é permitido mudar de local de trabalho ou alterar a composição 
da equipa 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Organizacional Todos Todos 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Classificar os 
empregados 

Classificar os 
trabalhadores por 
grupo de risco 

Todas Os funcionários pertencentes às categorias de alto risco não 
podem ter acesso à empresa 

Questionário para recolha de dados 
sobre grupos de risco 

 

Organizacional Todos Espanha 3 - Política do 
governo: prevenir a 
propagação quando 
são sintomáticos ou 
de categoria de risco 

Controlos de saúde 
no trabalho 

Usar certificados de 
elegibilidade para 
trabalhar ou app 

Elegibilidade para 
trabalhar 

Um certificado individual para cada funcionário será entregue e 
enviado por e-mail. Este certificado demonstrará se o colaborador 
é elegível para o trabalho. 
Partilhar e lembrar os empregados das medidas que eles podem 
tomar 

Certificados ou aplicação móvel Considerar as 
preocupações 
locais com a 
privacidade 
antes de 
implementar 
esta medida 

Conformidade Alimentação Alemanha 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Instruções de 
segurança 

Permitir que os 
trabalhadores deem 
instruções 
temporárias em 
matéria de saúde e 
segurança 

Formação Deixar um funcionário dar as instruções de segurança (instruções 
IFSG). Cada novo empregado deve ser instruído posteriormente 
(após corona) pelo departamento de saúde 

 A medida tem 
de ser 
verificada 

Conformidade Alimentação Países Baixos 7 - Outras políticas 
definidas pelo 
setor/empresa 

Prova de emprego 
indispensável 

Dar aos empregados 
prova de emprego 
indispensável 

Cruzamento de 
fronteiras 

No caso de quarentena obrigatória, os trabalhadores podem 
provar que estão autorizados a estar no exterior e que precisam 
de serviços de creche porque trabalham numa empresa 
alimentar. 
Por exemplo - os trabalhadores da Alemanha receberam uma 
carta afirmando que trabalham para uma empresa holandesa 
de importância fundamental. Os empregadores deram-lhes 
instruções para terem sempre o seu contrato, uma prova de 
identificação e uma carta do empregador com eles. 

Declaração por empregado A medida tem 
de ser 
verificada 
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1. Categorização da medida 2. Descrição da medida Comentários 

Tipo de medida Setor industrial País Políticas COVID e 
sua origem Nome do tópico Medida Situação de trabalho Instruções de trabalho Requisitos infraestruturais 

 

Inter-relacional Todos Japão 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Encontros Pedir para não 
realização de 
encontros de grupos 
presenciais 

Eventos Pedir o cancelamento de reuniões de grupo   

Inter-relacional Todos Países Nórdicos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Grupos Não permitir nenhum 
grupo com mais de 
10 pessoas 

Todas Não permitir que grupos maiores do que 10 se reúnam Processo  

Inter-relacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Integração e 
formação 

Limitar a 
formação 
profissional 

Training Não há formação no local de trabalho em que não se possa 
garantir 1.5 m de distância 

  

Organizacional Todos Todos 1 - Política do 
governo: manter 
distância física (1.5 
m, 2 m ou 6 ft) 

Trabalho com 
contacto físico 

Evitar o trabalho 
com contacto físico 

Contacto físico Não devem ser efetuados trabalhos físicos não essenciais que 
exijam um contacto estreito entre os trabalhadores. Não devem 
ser efetuados trabalhos que exijam o contacto pele a pele e que 
não sejam imprescindíveis. Só devem ser planeados trabalhos 
em que a distância social entre a força de trabalho e os clientes 
possa ser imposta. 

Letreiro de “encerrado” nas 
janelas/entrada 

 

Organizacional Todos Países Nórdicos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Importação em 
Quarentena 

Trabalhadores em 
quarentena 

Todas Solicitar aos empregados que permaneçam em quarentena Computador portátil, telemóvel  

Organizacional Todos Todos 2 - Política do 
governo: reduzir 
contacto entre 
pessoas 

Áreas de mudança Fechar balneários Vestuário Os empregados têm de chegar com o vestuário de trabalho e 
não podem mudar no local 

Fornecer vestuário de trabalho, que 
possa ser levado para casa, a cada 
empregado 

 

Organizacional Todos Países Nórdicos 6 - Política do 
governo: evitar 
viagens 
transfronteiriças e/ou 
quarentena após uma 
viagem ao 
estrangeiro 

Importação de mão-
de-obra 

Os novos 
trabalhadores não 
podem entrar no 
país nem mesmo 
com uma 
Autorização de 
Trabalho 

Todas Não autorizado a entrar no país Controlo de engenharia  

 


