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INTRODUÇÃO
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência dos
Hotéis Miramar para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido por este Grupo
Hoteleiro, fornecendo aos colaboradores e hóspedes toda a informação sobre as medidas
de prevenção e controlo, os procedimentos e medidas a adotar perante a identiﬁcação de
casos suspeitos e/ou conﬁrmados sobre esta nova doença.
O Plano de Contingência do Grupo Miramar para a doença COVID-19 foi desenvolvido
com base nas orientações da direção geral de saúde (DGS) e nas melhores evidências
cientíﬁcas disponíveis até ao momento. Os colaboradores serão informados sobre a
doença COVID-19 e sobre as formas de evitar a sua transmissão, através de formação e
folhetos informativos.
Este tem como objetivos, assegurar o normal funcionamento dos diferentes serviços,
dar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia, preparar
o restabelecimento das atividades normais de forma tão rápida e segura quanto
possível e fornecer respostas solicitadas e necessárias, quer ao nível interno, quer a nível
externo, manter os serviços em funcionamento (até ordens em contrário emanadas das
autoridades com competência para o efeito), deﬁnir estruturas de decisão e coordenação,
deﬁnir coordenação com as entidades/autoridades externas, assegurar serviços mínimos
em situações de crise contingente, reduzir o risco de contaminação, preparara respostas
para evitar e diminuir a propagação da pandemia, preparar procedimentos que permitam
proteger a saúde de todos os colaboradores e hospedes, garantir ﬂuxo de informação
constante junto de todos e monitorizar e acompanhar o processo em permanência.
Desta forma, o Grupo Miramar, visa dar uma resposta eﬁcaz e adequada a uma eventual
situação de ocorrência da doença.

DOENÇA DE CORONAVIRUS (COVID-19)
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano.
A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais
grave, como pneumonia.
O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto signiﬁca que se uma
pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso conﬁrmado de doença por
coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada.
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.
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DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A deﬁnição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, pela
Direção Geral de Saúde (DGS) e adotada pelo nosso Grupo Hoteleiro:

Critérios Clínicos
- Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
- Febre (temperatura corporal ≥ 38.0°C) sem outra causa atribuível;
- Dispneia / diﬁculdade respiratória sem outra causa atribuível;
- Anosmia de início súbito;
- Disgeusia ou ageusia de início súbito.

Critérios Epidemiológicos
Qualquer pessoa que apresente, pelo menos um dos seguintes critérios nos 14 dias
antes do início de sintomas:
- Contacto com um caso conﬁrmado de COVID-19;
- Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em situações
vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento Prisional,
Abrigo, Casa de Acolhimento ou instituição equiparada) e onde existe transmissão
documentada de COVID-19;
- Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo com
SARS-CoV-2.

TRANSMISSÃO DE COVID-19
O COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou
superfícies e objetos contaminados.
Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando
tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem
estiver próximo (perímetro de 2 m).
As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa
infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou
superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE COVID-19
Existem princípios gerais que todos os colaboradores e hóspedes devem seguir para
prevenir a transmissão de vírus respiratórios:
• Evitar o contacto próximo com pessoas com sintomas de doenças respiratórias;
• Usar máscara (obrigatório);
• Medição da temperatura corporal de todos os colaboradores e hóspedes á chegada.
No caso de a temperatura ser igual ou superior a 38 graus, a pessoa é aconselhada a
ligar para a linha SNS 24 e a equipa do hotel ﬁca atenta ao desenrolar do contacto;
• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel
alcoólico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas,
devem ser usados preferencialmente sabão e água.
• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário
assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de
lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel
descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve
tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.
• As pessoas que sintam algum dos sintomas devem permanecer em casa e não se
deslocar para o seu local de trabalho / para a sua estadia no Hotel.
• Utilizar para desinfeção das mãos uma solução antisséptica de base alcoólica existentes
em cada um dos pisos.
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
• Não partilhar comida, utensílios, copos e toalhas. Usar uma colher para se servir.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECIFICAS
SERVIÇO DE HOUSEKEEPING
Mudança de roupas dos quartos e desinfeção dos mesmos:
• Os nossos proﬁssionais encarregados de remover roupa e realizar a limpeza desinfetam
as mãos regularmente.
• Dado que a mudança de roupa de cama gera aerossóis, é aconselhado ao remover a
roupa de cama e atoalhados:
º Não agitar a roupa da cama (retirá-la sem sacudir, enrolando-a no sentido de dentro
para fora, fazendo um “embrulho”;
º Não encostar a roupa ao corpo;
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• A roupa é lavada à temperatura mais alta que puder suportar (pelo menos a 60oC
durante 30min, ou entre 80-90oC, com 10 min. de contacto do calor com a roupa);
• Os resíduos recolhidos no quarto, são acondicionados num primeiro saco bem fechado.

Manutenção das superfícies ambientais:
O coronavírus provavelmente pode sobreviver durante horas em superfícies secas e até
6 dias em superfícies com humidade;
• A limpeza húmida é sempre preferível, à limpeza a seco.
• O colaborador encarregado da limpeza de pisos e superfícies desinfeta as mãos
regularmente.
• Cumprir-se o seguinte procedimento para a limpeza dupla de pisos e superfícies:
º Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para
as mais sujas;
º Ir mudando de panos de limpeza com frequência, não usar sempre o mesmo pano
de limpeza.
º Para lavar as superfícies pode usar-se detergentes de uso comum;
º Para desinfeção de superfícies, a OMS aconselha o uso de lixivia numa concentração
de pelo menos 5% de cloro livre, e álcool a 70º, para as superfícies metálicas ou
outras, que não sejam compatíveis com lixivia, de modo a evitar corrosão ou
daniﬁcação.

Limpeza e desinfeção de superfícies:
• Se há presença de sangue, secreções respiratórias ou outros líquidos orgânicos,
absorver os líquidos com papel absorvente; aplicar a lixivia; deixar atuar durante 10
min.; passar o locar com água e detergente; enxaguar só com água quente e deixar
secar ao ar; abrir as janelas para ventilação do espaço;
• As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com um produto de limpeza
misto que contenha em simultâneo detergente e desinfetante na composição, por ser
de mais fácil e rápida aplicação;
• Também o mobiliário e alguns equipamentos poderão ser desinfetados após a limpeza,
com toalhetes humedecidos em desinfetante ou em álcool a 70º;
• Limpar 1º o mobiliário do quarto;
• Se houver kitchenette, lavar as louças na máquina a temperatura elevada; limpar e
desinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, não esquecendo de desinfetar os
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puxadores dos armários e das portas; de seguida, limpar e desinfetar a torneira, o
lavatório e o ralo;
Limpar paredes até à altura do braço;
Limpar o mobiliário;
Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, passar
depois ao mobiliário, de seguida a banheira ou chuveiro, sanita e bidé;
O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem o
chuveiro.
Sanita: aplicar o produto que tem a função de detergente e desinfetante em simultâneo,
no interior e exterior da sanita; deixar atuar durante 10 min.; esfregar bem por dentro
com o piaçaba, descarregar a água com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também ﬁque limpo; por o piaçaba a escorrer; lavar e desinfetar o suporte do piaçaba;
Por ﬁm lavar, o chão das instalações;
Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar.

Elaboramos uma Instrução de trabalho mais pormenorizada para a realização destas
tarefas (Ver em Anexo I e II).

SERVIÇO DE RECEÇÃO
• Todos os utensílios e equipamentos dados a utilizar aos clientes são desinfetados a
cada utilização (ex: multibanco, canetas, cartões de entrada para os quartos, etc).
• As superfícies usadas pelos clientes também são desinfetadas após cada utilização.
• A nível de backoﬃce os colaboradores de receção desinfetam regularmente os
telefones, teclados, mesas de trabalho, canetas, etc.
Elaboramos um Instrução de trabalho mais pormenorizada para a realização destas
tarefas (Ver em Anexo III)

SERVIÇO DE RESTAURANTES E BARES
• Todas as louças, utensílios e superfícies utilizados pelos clientes são desinfetados após
utilização;
• O cliente tem de desinfetar as mãos, ao entrar, com a solução que disponibilizamos;
• A nossa carta encontra-se plastiﬁcada para uma fácil desinfeção entre clientes;
• A preparação e manuseamento de alimentos é feita de forma segura e higiénica
cumprindo já com o Sistema HACCP;
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• Privilegiamos a utilização de equipamentos de limpeza de uso único, que devem ser
eliminados após utilização;
• É assegurada a limpeza e desinfeção da mesa sempre que sai um cliente e entra um
novo, através de spray desinfetante;
• Evitamos a manipulação de alimentos por clientes e damos preferência a produtos de
dose individual;
• Promovemos o distanciamento social aplicando sinalética (marcas no chão) para
manter a devida distância, de 2 metros;
• Alteramos a disposição da nossa sala, por forma a garantir o distanciamento de pelo
menos 2 metros entre clientes não coabitantes, zonas de passagem e acessos;
• A capacidade máxima dos espaços foi reduzida em cerca de 50%, em todos os espaços
de restauração e bebidas, incluindo espaços exteriores.
• Os nossos colaboradores desinfetam regularmente as mãos (entre clientes, entre
tarefas, depois do pagamento) e usam luvas descartáveis;
• Solicitamos a pré reserva de mesa de modo a evitar congestionamentos.

PISCINAS E SPA
• Na zona da piscina é assegurada a limpeza e desinfeção das espreguiçadeiras sempre
que sai um cliente e entra um novo, através de spray desinfetante;
• O distanciamento entre espreguiçadeiras é obrigatório e não podem ser removidas do
local onde se encontram;
• As piscinas interiores são utilizadas mediante marcação e com a capacidade máxima
reduzida;
• A água é sujeita a cloragem como habitualmente e controlada por análises laboratoriais;
• Todos os equipamentos e utensílios utilizados pelos colaboradores e/ou clientes são
desinfetados regularmente.

ÁREA DE “ISOLAMENTO”
São estabelecidas áreas de isolamento nos estabelecimentos do Grupo Miramar. A
colocação de um colaborador ou hóspede por COVID-19 numa área de isolamento visa
impedir que outros possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal
objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível.
A área de isolamento tem ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possui
revestimentos lisos e laváveis.
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Esta área está equipada com:
• Telefone
• Cadeira
• Solução antisséptica de base alcoólica – SABA
• Toalhetes de papel
• Máscara(s) cirúrgica(s)
• Luvas descartáveis
• Termómetro
• Caneta e papel (para registo da temperatura)
• Contentor de resíduos autónomo
• Sacos de resíduos
• Sacos de recolha de roupa usada
• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis
Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Caso Suspeito.

Hotel Miramar & SPA – Quarto 102
Área(s) de isolamento deﬁnida(s)
Hotel Miramar Sul – Quarto 106

Na deslocação do Trabalhador ou Hóspede com sintomas, devem ser evitados os locais
de maior aglomeração de pessoas/ trabalhadores nas instalações.

DISPONIBILIZAR INFORMAÇÃO E PROCEDIMENTOS AOS
TRABALHADORES
• Divulgamos o nosso Plano de Contingência a todos os colaboradores;
• Aﬁxamos e informamos todos os trabalhadores como lavar as mãos, como colocar
e utilizar as máscaras, cumprir o distanciamento necessário, utilizando panﬂetos de
sensibilização especíﬁcos criados pela direção geral de saúde.
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DEFINIR RESPONSABILIDADES
A direção do Grupo Miramar designou um elemento responsável pela gestão de
qualquer Caso Suspeito de COVID-19. É a este responsável que deverá ser reportada uma
situação de doença enquadrada de um colaborador ou hóspede com sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a deﬁnição de Caso Possível de COVID-19.
Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou hóspede com sintomas,
o responsável informará a direção e ﬁcará responsável por assegurar o cumprimento
dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do Grupo para a Doença
por Coronavírus (COVID-19). O responsável será o elemento que acompanhará o caso
suspeito até à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará
os contactos estabelecidos no Plano de Contingência do Grupo.
Na tabela que se segue, apresentamos os contactos das entidades/ elementos
responsáveis.

Entidades a contactar

Identiﬁcação

Contacto

Elemento responsável da
entidade Patronal

Tânia Silva

962 688 085

Serviço Nacional de Saúde

SNS 24

808 24 24 24

Polidiagnóstico empresas

244 83 04 60

Diretor Clínico da
Polidiagnóstico Empresas
(Professor Doutor
Massano Cardoso, Diretor
clínico e especialista em
epidemiologia)

968 721 584

Medicina do Trabalho
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ADQUIRIR E DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
O Grupo Miramar coloca à disposição dos colaboradores e hóspedes todos os
equipamentos e produtos necessários à prevenção da doença COVID-19, tais como:
• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em sítios estratégicos;
• Máscaras cirúrgicas;
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução,
para as pessoas que prestam assistência à pessoa com Sintomas (Caso Suspeito);
• Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais
onde seja possível a higienização das mãos;
• Termómetro;
• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico;
• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados
após utilização. Quando a utilização única não for possível, deve está prevista a limpeza,
lavagem e desinfeção após a utilização;
• Produtos de higiene e limpeza. A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada
com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.

DILIGÊNCIAS A EFETUAR NA PRESENÇA DE TRABALHADORES
SUSPEITO DE DOENÇA COVID-19 NO GRUPO MIRAMAR
• Acionar o Plano de Contingência para COVID-19;
• Conﬁrmar a efetiva implementação dos procedimentos especíﬁcos estabelecidos;
• Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o
disponibilizado pela Direção Geral de Saúde, Autoridade de saúde Local e meios de
comunicação oﬁciais.

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Qualquer colaborador ou hóspede com critérios compatíveis com a deﬁnição de Caso
Suspeito de doença por COVID-19, ou alguém que identiﬁque um colaborador ou hóspede
nestas circunstâncias, deverá informar imediatamente o responsável pela gestão do
aparecimento de um Caso Suspeito do COVID-19 designado na respetiva unidade orgânica
e dirigir-se para a área de isolamento deﬁnida para aquele efeito.
Deverá ser prestada ao colaborador ou hóspede doente toda a assistência necessária. O
responsável deverá certiﬁcar-se que o caso suspeito se desloca para a área de isolamento.
GRUPO MIRAMAR 03/05/2021
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Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do
doente. No percurso estabelecido até à área de isolamento, sempre que haja necessidade
de usar escadas deverá evitar-se o uso de corrimãos como apoio, de forma a não existir
contaminação de superfícies.
O responsável que acompanha e presta assistência ao colaborador ou hóspede com
sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas
descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção
quanto à higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito.
O Caso Suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A
máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá veriﬁcar 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.
No caso de crianças de tenra idade, o caso suspeito será ajudado pelo responsável. 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 caso
suspeito deverá substituí-la por outra. Deverá ser contactada imediatamente a linha
Saúde 24.
Após avaliação a Linha SNS 24 informa o Caso Suspeito ou o responsável:
• Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: deﬁne os procedimentos
adequados à situação clínica colaborador ou hóspede;
• Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a
Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da
suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:
º Caso Suspeito Não Validado: ﬁca encerrado para COVID-19. O SNS 24 deﬁne os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do colaborador ou hóspede.
O colaborador ou hóspede informam o responsável da não validação, e este último
deverá informar a direção.
º Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O responsável
informa a direção da existência na instituição de um caso suspeito de COVID-19
validado.
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PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO VALIDADO
Na situação de Caso Suspeito validado:
• O colaborador ou hóspede doente deverá permanecer na área de isolamento (com
máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa
do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o
transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas
para realização de exames laboratoriais no INSA;
• O acesso dos outros colaboradores ou hóspedes à área de isolamento ﬁca interditado
(exceto ao RESPONSÁVEL);
• O Caso Suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada
da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável,
o contacto deste caso com outro(s) colaboradores ou hóspedes. Devem ser evitadas
deslocações adicionais do Caso Suspeito validado nas instalações.
• A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por
sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a
direção da unidade orgânica dos resultados dos testes laboratoriais e:
º Se o caso for inﬁrmado, este ﬁca encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais da empresa, incluindo limpeza e desinfeção da área de
isolamento.
º Se o caso for conﬁrmado, a área de isolamento deve ﬁcar interditada até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local.

PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
Na situação de caso conﬁrmado, a direção do Grupo Miramar deve:
• Seguir todas as recomendações indicadas pela Autoridade de Saúde Local.
• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento, com os
desinfetantes recomendados legalmente;
• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente conﬁrmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas.
• Armazenar os resíduos do Caso Conﬁrmado em saco de plástico nos termos
regulamentares.
• Deﬁnir 2 proﬁssionais ou equipas diferentes: um para a remoção da roupa e fazer camas
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12

•

•
•

•

•

de lavado; outra para realizar a limpeza, em dois tempos de intervenção espaçados
Perante um caso de COVID-19 as equipas encarregues do tratamento das roupas
de cama e de limpeza dos quartos, ﬁcam mais expostas ao risco de aerossóis, pelo
que se devem proteger, em particular com os equipamentos de proteção individual
(EPI) – máscara, óculos para proteção olhos, avental de plástico sobre a farda e luvas
descartáveis.
Não usar o aspirador.
A roupa destes proﬁssionais não deve ser lavada em casa – deve ser lavada na lavandaria
do hotel a temperaturas elevadas. De preferência, deixar uma máquina de lavar roupa
só para a roupa dos clientes afetados e as fardas dos proﬁssionais.
Após mudar a roupa da cama e os atoalhados do quarto da pessoa suspeita ou doente
com COVID-19, é desejável esperar também um tempo para iniciar a limpeza dos
quartos.
No caso de utilização da piscina pelo caso Conﬁrmado esta deve ser imediatamente
encerrada. Posteriormente deve-se despejar a água da piscina, proceder à desinfeção
de toda a piscina e áreas envolventes, voltar a enche-la e efetuar a cloragem habitual.

PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se contacto próximo uma pessoa 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. O contacto próximo com
Caso Conﬁrmado de COVID-19 pode ser de:
Alto risco de exposição, deﬁnido como:
• Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros)
do Caso Conﬁrmado;
• Colaborador ou hóspede que esteve cara-a-cara com o Caso Conﬁrmado ou que esteve
com este em espaço fechado;
• Colaborador ou hóspede que partilhou com o Caso Conﬁrmado louça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados
com expetoração, sangue, gotículas respiratórias).
Baixo risco de exposição (casual), deﬁnido como:
• Colaborador ou hóspede que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso
Conﬁrmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/
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secreções respiratórias através de conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse
ou espirro);
• Colaborador ou hóspede 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).
• Além do referido anteriormente, perante um Caso Conﬁrmado por COVID-19, deverão
ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente
ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de
Saúde Local, em estreita articulação com a unidade orgânica, deve:
º Identiﬁcar, listar e classiﬁcar os contactos próximos (incluindo os casuais);
º Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente,
informar, aconselhar e referenciar, se necessário).
• O período de incubação estimado do COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de
precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a
data da última exposição ao Caso Conﬁrmado.
A tabela seguinte demostra como deve ser feita a vigilância de contactos próximos.

Vigilância de contactos próximos
Alto risco de exposição

Baixo risco de exposição

Monitorização ativa pela Autoridade de
Saúde Local durante 14 dias desde a última
Auto monitorização diária dos sintomas
exposição.
do COVID-19, incluindo febre, tosse ou
Auto monitorização diária dos sintomas diﬁculdade em respirar.
do COVID-19, incluindo febre, tosse ou
diﬁculdade em respirar.
Restringir o contacto social ao indispensável.
Evitar viajar.

Acompanhamento da situação pelo médico
Estar contactável para monitorização ativa do trabalho.
durante os 14 dias desde a data da última
exposição.
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É importante sublinhar que:
• A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador ou hóspede, visa a avaliação
da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora
de medição) e a veriﬁcação de tosse ou diﬁculdade em respirar;
• Se se veriﬁcarem sintomas do COVID-19 e se o colaborador ou hóspede estiver nas
instalações do Grupo Miramar, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO
SUSPEITO;
• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação ﬁca
encerrada para COVID-19.
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