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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

Na sequência do actual estado de calamidade associado à propagação da infecção pelo 

SARS-Cov-2, a R.C.A. Lda. estabeleceu um plano de acordo com as recomendações 

da DGS.O mesmo poderá sofrer alterações tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico do COVID19.  

O objectivo é o de salvaguardar a segurança e a saúde de todos, mantendo a empresa 

em actividade de forma a garantir os serviços essenciais que os clientes necessitem 

Para isso a R.C.A. Lda. selecionou um conjunto de regras:  

 

➢ Os colaboradores e fornecedores deverão utilizar máscaras e luvas 

➢ Devem respeitar a distância de 1,5m dos colegas  

➢ Devem reforçar a higienização das mãos (lavar com água e sabão pelo menos 

durante 20 segundos) 

➢ Quando tenham necessidade de tossir ou espirrar deverão cumprir as medidas 

de etiqueta respiratória 

➢ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias 

➢ Os técnicos na prestação dos seus serviços utilizam EPIS nomeadamente 

máscaras e luvas 

➢ Nos serviços administrativos foi definido o atendimento a 1 pessoa de cada vez 

➢ Ao final do dia, cada trabalhador deve proceder à higienização do seu posto de 

trabalho nomeadamente, ferramentas, mesa de trabalho, teclado e demais 

superfícies do seu posto 

➢ Reforço da limpeza e higienização de pontos de grande contacto:  telefones, 

teclados, ferramentas, maçanetas das portas, corrimãos, interruptores de luz, 

botões de máquinas, etc. 

➢ Marcação prévia para o atendimento de fornecedores 
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Caso seja detectado algum colaborador com sinais/sintomas de infecção por 

SARS-Cov2 deve informar os responsáveis e dirigir-se para a área de isolamento 

(Av. Mouzinho de Albuquerque 42B) onde deve contactar a SNS 24 (808 24 24)  


