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1. Enquadramento 

O presente protocolo interno surgiu pela importância e necessidade de informar e reforçar as 

medidas preventivas e os procedimentos adotados, imprescindíveis ao combate ao vírus SARS-

CoV-2. Para a elaboração deste protocolo, foram consultadas maioritariamente as orientações 

nr. 006/2020, 008/2020, 0010/2020, 0011/2020, 0014/2020 e 0023/2020, da Direcção-Geral de 

Saúde (DGS). 

Desta forma, este documento visa informar os trabalhadores, clientes e outros terceiros 

intervenientes no funcionamento da empresa, sobre como os trabalhadores deverão proceder 

em caso suspeito e, em caso suspeito validado, sejam estes trabalhadores ou clientes; medidas 

preventivas; determinação de responsabilidades; e, procedimentos de limpeza e desinfeção. 

O Bukubaki Eco Surf Resort pretende sensibilizar todos os clientes e trabalhadores para a 

importância da prevenção de contágio da doença COVID-19, tal como garantir a implementação 

de procedimentos de prevenção, controlo e vigilância do SARS-CoV2. 

 

O que se sabe sobre a doença COVID-19? 

 Família Coronaviridae – Coronavírus. 

 Vírus SARS-CoV-2, que origina a doença designada: COVID-19, que foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na China. 

 Afetam o sistema respiratório (constipação comum ou evoluir para uma doença mais 

grave, como a pneumonia). 

A origem (fonte da infeção) da COVID-19 é desconhecida e ainda pode estar ativa, sendo o 

período de incubação estimado de 2 a 14 dias (até ao aparecimento de sintomas), segundo as 

informações publicadas. 

 

Principais Sintomas 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, podendo haver pessoas infetadas sem 

sintomas (assintomáticas), pessoas com sintomas ligeiros a moderados como dor de garganta, 

cansaço e dores musculares ou casos mais graves, com pneumonia grave, síndrome respiratória 

aguda grave, falência multiorgânica e eventual morte. 

A maioria das pessoas apresentam sintomas ligeiros a moderados e recuperam das sequelas. Os 

sintomas mais frequentes são: 

• Tosse (de novo ou persistente); 

• Febre (T≥38ºC); 
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• Dificuldade respiratória. 

Perante estes sintomas, é fundamental que as pessoas adotem precauções reforçadas e 

contactem os serviços de saúde, preferencialmente através do SNS 24 (808 24 24 24). 

De acordo com as informações disponibilizadas, o vírus pode transmitir-se por: 

 gotículas respiratórias 

 contacto direto com secreções infetadas 

 aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por exemplo as 

nebulizações) 

 

Tempo de permanência e transmissão 

A pessoa pode transmitir o vírus a outras pessoas desde cerca de um a dois dias antes do 

aparecimento dos sintomas. No entanto, o período de maior risco de contágio é durante a 

presença de sintomas, mesmo que estes sejam ligeiros. 

Este vírus pode transmitir-se principalmente através de duas formas (vias de transmissão):  

 

CONTACTO DIRETO 

• Através de gotículas respiratórias, 

produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, que podem ser 

inaladas ou absorvidas pelas mucosas da 

boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 

próximas. 

CONTACTO INDIRETO 

• Através do contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, 

nariz ou olhos. 

 

O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias, se estas superfícies não forem 

limpas e desinfetadas regularmente. O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar 

dependendo das características das mesmas e condições envolventes, como por exemplo, o 

material da superfície, a temperatura ou humidade do ambiente. 
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2. Procedimentos de Prevenção e Controlo da Infeção 

É de conhecimento público que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número 

acrescido de pessoas, especialmente em ambientes fechados, dado que a aglomeração de 

pessoas e o contacto físico entre pessoas ou com superfícies contaminadas são fatores 

importantes de transmissão da COVID-19. 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas 

preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. Neste capítulo descrevem-se 

medidas e procedimentos, cujo verdadeiro impacto na prevenção da infeção só poderá ser 

alcançado se forem adotadas por TODOS, num espírito colaborativo de proteção individual e 

coletiva. 

 Medidas gerais Bukubaki Eco Surf Resort 

O presente protocolo está disponível para leitura a todos os colaboradores e clientes do 

Bukubaki Eco Surf Resort, nos seguintes formatos: 

- Acesso digital por leitura de Quick Response Code (QRcode) 

- Por e-mail 

- Impresso na receção 

No exterior e interior do empreendimento, é disponibilizada informação por 

cartazes/documentos expostos e, sinalização de precauções básicas de prevenção e controlo 

de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19. 

Atendendo às características da doença COVID-19 mencionadas no enquadramento deste 

protocolo, é extremamente essencial cumprir as medidas de distanciamento e de higiene 

pessoal e ambiental apresentadas seguidamente, de forma a evitar que o vírus entre em 

contacto com mucosas de uma pessoa saudável, infetando-a. 
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2.1.1 Medidas Preventivas 

Uma vez que o SARS-CoV-2 se transmite de pessoa a pessoa, através de gotículas que podem 

ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, é extremamente 

importante adotar certos cuidados descritos seguidamente, que evitem a propagação da COVID-

19. De destacar as 5 seguintes: 

• Distanciamento entre pessoas; 

• Utilização de equipamentos de proteção;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Higiene ambiental, como a limpeza e desinfeção; 

• Auto monitorização de sintomas. 

Distanciamento entre pessoas 

As medidas de distanciamento são das mais efetivas na redução da transmissão da COVID-19 e 

têm como objetivo reduzir o contacto entre pessoas, com exceção daquelas que coabitam. 

As pessoas devem: 

 Manter uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas; 

 Evitar o contacto com pessoas que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19, como 

febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

 Utilizar de preferência serviços telefónicos ou eletrónicos; 

 Em caso de necessidade de cuidados médicos, utilizar serviços telefónicos ou 

eletrónicos para contactar. 

As pessoas não devem: 

 Partilhar artigos pessoais; 

 Frequentar lugares movimentados com aglomerados de pessoas; 

 Ter contactos desnecessários (como por exemplo, convívios dentro ou fora de casa); 

 Promover ou participar em eventos que reúnam muitas pessoas, sobretudo em espaços 

fechados. Sempre que for necessário reunir com outras pessoas, opte pelo mínimo 

possível e em espaço aberto. 
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Utilização de equipamentos de proteção 

O equipamento de proteção individual (EPI) refere-se a qualquer equipamento usado como 

barreira protetora, com o objetivo de proteger as mucosas, pele e roupa do contacto com 

agentes infeciosos, neste caso do vírus. 

Devido à evolução da pandemia, foi considerada a utilização alargada de outros dispositivos de 

proteção (por exemplo, máscara de uso social) como medida complementar para limitar a 

transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade, contudo é importante que estes cumpram critérios 

e requisitos em termos de conceção, desempenho e usabilidade, pelo que deve consultar os 

rótulos do fabricante. 

Foram assim destacados como principais equipamentos de proteção individual (anexo I): 

 Máscaras  

 Viseiras 

 Luvas 

 Óculos 

 Batas 

Medidas de higiene pessoal 

As mãos podem ser um fácil veículo para a transmissão da infeção por SARS-CoV-2, ao entrarem 

em contacto com superfícies ou objetos contaminados e, de seguida, com as mucosas dos olhos, 

boca e nariz, que permitem a entrada do vírus para dentro do organismo. É, por isso, importante 

adotar certos gestos simples, que evitem a transmissão do vírus. 

 

 Procedimentos de Higiene das Mãos: 

 Regular: lave as mãos frequentemente ao longo do dia e sempre que se justifique (ex: ao 

chegar a casa ou ao trabalho, quando assoar o nariz, espirrar ou tossir);  

 Cuidada: lave as mãos durante pelo menos 20 segundos, esfregando sequencialmente as 

palmas, dorso, cada um dos dedos e o pulso, secando-as bem no final;  

 Sem acessórios: não se esqueça de remover anéis, pulseiras, relógios, ou outros objetos, 

antes da lavagem das mãos. Estes adereços deverão também ser higienizados após a sua 

utilização; 

 Com água e sabão: o vírus é facilmente eliminado com água e sabão, devendo ser este o 

método preferencial. Caso não tenha acesso a água e sabão, desinfete as mãos com solução 

à base de álcool com 70% de concentração (não deve usar, para tal, álcool a 96%). 
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Procedimentos de Etiqueta Respiratória: 

 Tapar: quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz, com um lenço de papel ou com o 

braço, evitando a projeção de gotículas (não use a mão);  

 Descartar: após a utilização do lenço descartável, deite-o imediatamente no lixo;  

 Lavar: após descartar o lenço, lave de imediato, as mãos. Caso tenha utilizado o braço, 

lave-o, ou à camisola, assim que possível. 

 

Medidas de higiene ambiental  

Para além das medidas de higiene pessoal, deve reforçar os seus cuidados com a higiene 

ambiental. Deve limpar e desinfetar os locais ou materiais que possam estar contaminados com 

o vírus, evitando assim o risco de propagação para si ou para outras pessoas: 

Plano de Higienização: 

 Limpeza e desinfeção 

 Lavagem da roupa 

 Sistemas de ventilação e ar condicionado 

 Tratamento de resíduos 

 

Auto monitorização de sintomas 

Os trabalhadores devem efetuar a auto monitorização de sintomas da COVID-19 através da 

medição da temperatura (temperatura ≥ 38.0ºC – febre) e pela confirmação da ausência de 

sintomas respiratórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificuldade respiratória). 

Sensibiliza-se também a todos os clientes e terceiros a auto monitorização de sintomas. 
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2.1.2. Plano de higienização 

Sabendo-se que o vírus permanece em superfícies durante um período temporal que pode ir de 

algumas horas a 6 dias, e a limpeza e desinfeção frequente dos espaços diminui 

consideravelmente esse período, o Bukubaki tomou medidas adicionais de cuidados na limpeza 

e desinfeção das instalações. 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante 

a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de 

transmissão são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por 

muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: 

maçanetas de portas, interruptores de luz, telemóveis, tablets, POS e teclados de 

computadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

brinquedos para crianças, dinheiro, entre outros. 

Torna-se imprescindível o reforço das medidas de limpeza e desinfeção de superfícies. 

O plano de limpeza e higienização está afixado em local visível no edifício principal, devendo 

ser seguido de forma escrupulosa, estando estabelecido um sistema de registo de higienização 

com identificação da pessoa responsável e a frequência com que é realizada. 

Medidas Gerais 

Os profissionais responsáveis pela limpeza e higienização de cada secção devem conhecer bem 

os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), tal como as devidas precauções a ter com 

o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger 

durante os procedimentos de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos 

mesmos durante a limpeza e desinfeção. 

Materiais de limpeza 

Relativamente aos materiais de limpeza, assegura-se que: 

 Existem materiais e produtos de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o 

nível de risco das áreas a limpar 

 Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar 

e deitar fora), ou diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de 

acordo com o nível de risco.  

 O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve 

garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O 

balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. 
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Frequência de limpeza  

Em relação à frequência de limpeza, deve assegurar-se que:  

 A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de base 

desinfetante, para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um produto que 

contém na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em 1), 

compatíveis. Podem ter várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray. Não usar 

produtos em spray nas áreas de exposição e venda de alimentos já confecionados;  

 A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes 

ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência; 

 Na área de restauração/bar, esta limpeza rápida deve ser feita quando sai um cliente 

e entra outro para a mesma mesa. Os puxadores de portas devem ser limpos com mais 

frequência (cerca de 1 vez por hora);  

 Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução 

de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo 2 vezes ao dia; 

 Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que 

contenha na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e 

desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia; 

 O espaço interior destinado para as crianças brincarem, deve ser higienizado sempre 

que utilizado. 

Produtos de limpeza e desinfeção 

Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção, deve assegurar-se que: 

 De forma a serem tomadas as medidas necessárias para proteger a saúde e o ambiente 

e garantir a segurança nos locais de trabalho, é necessário ter no estabelecimento as 

fichas de dados de segurança dos produtos (vulgarmente designadas por fichas técnicas) 

que constam no plano de higienização; 

 Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos 

e nas fichas de segurança;  

 Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados nas 

suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação de alimentos, 

por exemplo;  

 Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os 

alimentos, em local fechado e devidamente identificado e fora do alcance de crianças 

ou pessoas com necessidades especiais;  

 Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico;  
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 Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo 

menos 5% de cloro livre na forma original e o álcool a 70%;  

 Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 

humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador próprio (facilitando tirar 1 

a 1 sem os contaminar). Estes são produtos que juntam habitualmente na sua 

composição, detergente e desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar 

numa superfície e não devem ser reutilizados em várias superfícies, porque favorece a 

disseminação dos agentes contaminantes. Usar um toalhete para cada superfície e 

descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície depois de usar o toalhete 

desinfetante, porque é necessário que a superfície fique molhada durante uns minutos 

até secar ao ar, para ser eficaz;  

 Existem no mercado, pastilhas de Dicloroisocianurato de sódio (com efeito semelhante 

à lixívia) mas de preparação mais rápida, não necessitando de grandes espaços para 

armazenar. Os utilizadores devem seguir as instruções do fabricante (rótulos) para o 

seu uso em segurança; estas pastilhas devem ser preparadas só na altura da utilização, 

para manter a sua eficácia;  

 As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem 

ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão 

ou danificação;  

 Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o 

ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies. 

Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza 

Em relação a equipamentos de proteção individual, deve assegurar-se que:  

 Os trabalhadores que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as 

casas de banho;  

 Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de 

limpeza usem:  

- Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima 

da farda (não usar a roupa que traz de casa);  

- Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser mudada sempre que 

estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);  

- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  

- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 
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Técnicas de limpeza 

Desta forma, os profissionais responsáveis pela limpeza e higienização de cada secção devem 

seguir as seguintes técnicas de limpeza: 

 A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo 

se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito 

deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar; 

 Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para 

as mais sujas: 

1. Paredes e teto (quando aplicável)  

2. Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, outros);  

3. Equipamentos existentes nas áreas;  

4. Instalações sanitárias; 

5. Chão – é o último a limpar 

Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes indicações:  

 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou 

mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 

deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de água 

(Consulte o Anexo II).  

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente. 

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies. 

 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções 

do fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental.  

 De seguida enxaguar as superfícies só com água quente.  

 Deixar secar ao ar.  

Instalações sanitárias  

 Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior 

das sanitas.  

 Seguir a sequência:  

o Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e 

superfícies à volta destes;  

o Limpar os trocadores de fraldas;  

o Limpar as sanitas;  

o Limpar o chão.  
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 Limpeza da sanita:  

− Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba:  

Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo; 

o Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma 

reação gasosa nociva para a saúde;  

o Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo 

menos 5 minutos;  

o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também 

fique limpo; 

o Volte a puxar a água.  

− Parte exterior da sanita:  

o Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os 

tampos;  

o Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita 

(em cima e nos lados); 

o Passar com pano só com água;  

o Deixar secar ao ar;  

o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar também com 

álcool a 70º-80º.  

 No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em 

todas as torneiras.  

 Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho.  

Fraldário dos balneários  

 As superfícies devem ter uma capa plástica coberta intacta (sem rasgões ou fendas);  

 O profissional de limpeza que limpa o fraldário deve:  

o Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica dos dois lados – lavar e 

desinfetar o colchão no sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na 

posição horizontal;  

o De seguida, lavar e desinfetar o tampo do móvel e as partes laterais e da frente 

do fraldário; passar depois com pano só com álcool a 70% porque tem uma ação 

mais rápida ou deixe secar ao ar. Pode também fazer uma limpeza e desinfeção 

deste espaço com toalhetes humedecidos em desinfetante compatível;  

o Siga as instruções dos rótulos dos produtos utilizados sobre: diluições, regras 

de segurança na utilização, entre outras. 
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Mobiliário e brinquedos em locais públicos de diversão para crianças  

 Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma criança devem 

ser lavados com água e detergente e se possível passar com álcool a 70º;  

 Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo 

preferencialmente; os que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser 

lavados em máquina de lavar roupa, devem ser lavados a temperatura baixa (fria ou 

morna) e depois submetidos a um ciclo final de desinfeção com produto compatível 

com os brinquedos; verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a 

máquina atinge a temperatura certa; 

 Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem 

ser lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e 

desinfetante compatível; deixar atuar durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e 

por a secar de preferência em máquina se tolerarem o calor; 

 Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos manualmente devem ser 

evitados em espaços públicos. Neste caso, se existirem, passar com um toalhete 

humedecido em desinfetante sobre todas as partes do brinquedo. Pode também 

humedecer um pano apenas em álcool a 70% ou um pano bem torcido humedecido em 

solução de lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 200 medidas iguais de água. 

Passar com um pano só com água de seguida e deixar secar ao ar; 

 Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este 

método preferencialmente.  

 

Áreas de preparação e confeção de alimentos  

 Os materiais de limpeza são específicos para estas áreas e seguem as regras definidas 

pela legislação em vigor;  

 Deve haver panos diferentes de limpeza para as bancadas e utensílios destas; as mesas, 

cadeiras e outro mobiliário; material específico para o chão; 

 Os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes devem ser produtos que não 

contaminem eventualmente os alimentos);  

 Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em confeção ou 

em exposição. 
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Proteção dos profissionais responsáveis por manter a acomodação dos clientes 

As pessoas que tratam da roupa de cama e da limpeza da unidade de alojamento de um caso 

suspeito ou confirmado, devem cumprir as medidas de proteção recomendadas e garantir o 

controlo da exposição ao risco de transmissão, por forma a não correm riscos desnecessários. 

No entanto, o risco de transmissão pode, contudo, ser real em caso de acidente ouse não forem 

cumpridas integralmente as medidas de proteção recomendadas. 

- A remoção da roupa e fazer camas de lavado terá um tempo de espera antes de se 

realizar a limpeza. 

- Durante a fase de possível epidemia ou perante um caso suspeito de COVID-19, as 

equipas encarregues do tratamento de roupa de cama e da limpeza dos quartos, ficam 

mais expostos ao risco de aerossóis, pelo que se devem proteger, em particular, com 

os equipamentos de proteção adequados (EPI) - máscara, óculos para proteção dos 

olhos, avental de plástico sobre a farda e luvas. 

- O fardamento e os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser diferentes, 

dependendo do tipo de intervenção ou tarefa e do risco de exposição. 

- Após mudar a roupa da cama e os atoalhados da unidade de alojamento da pessoa 

suspeita ou doente com COVID-19, é desejável esperar também um tempo (período de 

latência) para iniciar a limpeza dos quartos. 

Mudança de roupa dos quartos e limpeza e desinfeção das instalações 

- Dado que a intervenção de mudança de roupa da cama, gera aerossóis, procede-se a 

duas intervenções com um tempo de espera entre pelo menos 2-3 horas: primeiramente 

roupa, retirar lençóis, roupas de cama e atoalhados e, seguidamente a limpeza, de 

pisos e superfícies. 

- Os profissionais encarregados de remover roupa e realizar a limpeza, com bata, luvas 

não esterilizadas, óculos de proteção e uma máscara de proteção respiratória do tipo 

FFP2. 

1. Ao remover a roupa de cama e atoalhados: 

• Não agitar a roupa de cama; 

• Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo um 

“embrulho”; 

• Não encostar a roupa ao corpo; 

• Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar; 

2. A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar 

(dependendo da termoresistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo menos 

a 60ºC durante 30 minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos de contacto do 

calor com a roupa) ou ser entregue à empresa especializada de lavandaria; 
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3. Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco 

bem fechado, que depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser 

identificado como resíduos biológicos e tratados por incineração ou 

autoclavagem. 

Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve uma pessoa suspeita 

ou confirmada de COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou 

doente confirmado, deve seguir as seguintes indicações:  

 Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente 

sair da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de 

limpeza em segurança;  

 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou 

mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 

deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água (Anexo 

I); 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções 

do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;  

 De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

 Deixar secar ao ar.  

Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos 

orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações: 

 Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais 

possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  

 Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes 

iguais de água;  

 Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para 

que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de 

manutenção; 

 Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar 

ao ar. 
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2.1.3 Sala de Isolamento e circuito 

De modo a evitar e restringir o contacto direto dos trabalhadores e clientes com o caso suspeito 

de doença da COVID-19 e, permitir o distanciamento social deste, foi criada uma sala de 

isolamento. 

A sala de isolamento do Bukubaki situa-se no Bungalow C1, no primeiro-piso. A entrada para o 

edifício deverá ser realizada pela porta de correr (em frente à SkateBowl), seguindo-se pelas 

escadas, a sala de isolamento é a porta da frente. 

No primeiro piso, logo após as escadas, encontram-se 3 portas, em frente a Sala de Isolamento, 

do lado direito, a casa de banho exclusiva ao caso suspeito e, a porta do lado esquerdo, que se 

encontra trancada, destinada ao armazenamento de material e/ou equipamento da empresa. 

Esta sala de Isolamento têm as seguintes características: 

- Ventilação natural e/ou sistema de ventilação mecânica - janelas; 

- Revestimentos lisos e laváveis de madeira (sem tapetes); 

- Instalação sanitária para utilização exclusiva; 

- Cadeira e/ou marquesa; 

- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- Contentor de resíduos (com abertura não manual e sacos de plástico); 

- Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área); 

- Toalhetes de papel; 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis; 

- Termómetro; 

- Sacos de recolha de roupa usada. 

Alguns destes produtos estão armazenados nos respetivos armazéns e reservados para 

necessidades de emergência. 

No anexo III é possível analisar o trajeto a efetuar pela pessoa, suspeita da doença COVID-19. 

O circuito a realizar deverá ser o mais curto entre a localização em que sente sintomas e a sala 

de isolamento. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Edifício destinado à armazenagem de material e/ou equipamento da empresa. 



 

 

ECOSURFRESORT, Lda.   18 

Processo de alerta: 

 

 

 
 

               Qualquer funcionário tem a obrigação de contactar com a 
chefia direta identificando o caso suspeito através de: 

 Presencialmente 
 Telemóvel 
 E-mail 

 
               A Chefia direta comunica com a direção através de: 

 Presencialmente 
 Telemóvel 
 E-mail 

 
               A direção irá comunicar com os restantes colaboradores através de: 

 Presencialmente 
 Telemóvel 
 E-mail 

 
  

O trabalhador ou 
cliente com sintomas 

Trabalhador que 
identifique um 

trabalhador ou cliente  
com sintomas na 

empresa 

Responsável de serviço: 
 Sara Paiva 
 Inês Temudo 
 Isabel Lopes 

Informar o empregador e os 
restantes trabalhadores 
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2.1.4 Equipamentos de higienização 

Por forma a garantir a higiene e segurança dos colaboradores e clientes, os equipamentos 

destinados para a higienização do empreendimento são: 

- Dispensadores/frascos de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool 

junto aos pontos de entrada/saída, no balcão da receção, à entrada do restaurante, bar e 

instalações sanitárias comuns. 

- Sabão líquido para lavagem de mãos e toalhetes de papel, em todas as instalações sanitárias. 

Todos os produtos e equipamentos necessários ao combate do COVID-19, devem se reforçados 

em todos os sectores. 
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  Para os Colaboradores 

Torna-se imprescindível que os colaboradores se adaptam a uma nova realidade de trabalho, 

marcada pelo reforço na segurança da saúde de todos nós, sendo necessário ter conhecimento 

de como realizar as suas tarefas de acordo com as novas orientações e saber como atuar ou 

identificar um caso suspeito de infeção. 

2.2.1 Informação 

O presente protocolo interno é disponibilizado a todos os colaboradores via email, estando 

disponível para leitura na receção do empreendimento. É obrigatória a sua leitura de modo a 

conter a informação e as medidas necessárias ao combate do COVID-19 no local de trabalho. 

2.2.2Equipamentos - Proteção Individual 

De modo a prevenir a infeção da doença COVID-19, os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s) utilizados e disponibilizados são: 

EPI’s Secções    

Máscaras cirúrgicas e/ou reutilizáveis Receção Sala Housekeeping Manutenção 

Máscaras FFP2 Housekeeping 
   

Luvas não esterilizadas, descartáveis, de nitrilo Receção Sala Housekeeping Manutenção 

Viseira Receção Sala Housekeeping Manutenção 

     
Ocúlos de protecção Housekeeping 

   
Batas descartáveis e/ou reutilizáveis Housekeeping 

   
Touca Housekeeping Cozinha 

  
Cobre pés/sapatos Housekeeping 

   

 

Caso um trabalhador ou secção necessite de utilizar um EPI não definido previamente, a 

empresa irá disponibilizar de imediato. De acordo com a função de cada colaborador, deverá 

se garantir em número suficiente para todos os trabalhadores. 

Antes de iniciar o turno do horário de trabalho, cada colaborador deverá fardar-se no balneário 

feminino e/ou masculino respetivamente. 

No terminar do turno, cada colaborador deverá colocar a sua farda num saco e levar para casa 

para ser lavada, à máquina e a temperaturas elevadas (cerca de 60ºC). 
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2.2.3 Designação dos responsáveis 

Os trabalhadores do Bukubaki Eco Surf Resort terão conhecimento e informação de como 

proceder em caso de suspeita de infeção de COVID-19, por parte de outro trabalhador, cliente 

ou o próprio. 

Estando sensibilizados para as medidas e procedimentos adoptados, em caso de suspeita de 

infeção, os trabalhadores que são responsáveis por acionar os procedimentos, tal como 

acompanhar a pessoa com sintomas ao espaço de isolamento, prestando-lhe a assistência 

necessária e contactar o SNS, apresenta-se por ordem de contacto: 

1. Sara Paiva (Diretora) 

2. Inês Temudo (Rececionista 1ª) 

3. Isabela Lopes (Empregada de Limpeza) 

2.2.4 Conduta 

Todos os trabalhadores devem cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de 

infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19, zelando por uma boa conduta pessoal 

e social: 

Conduta Pessoal: 

- higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente  

- etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de papel 

 

Conduta Social: 

- Distanciamento social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os 

trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando (quando possível) o contacto 

próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais 

e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas. 

 

Em complemento, segue-se medidas adicionais preventivas: 

- Auto monitorização diária para avaliação da febre, existência de tosse ou dificuldade 

em respirar. O registo é obrigatório antes de entrar no turno, devendo permanecer no 

balneário.  

- Outro tipo de comportamentos a adotar pelo staff: 

- manter a distância entre trabalhadores e clientes e evitar contactos físicos, 

incluindo os apertos de mão; 

- não entrar e sair dos estabelecimentos com a farda do empreendimento; 

- manter o cabelo apanhado; 
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- desaconselha-se o uso excessivo de adornos pessoais (pulseiras, fios, anéis, etc.); 

- pausas e horários de refeições organizadas; 

- Os trabalhadores devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação 

em condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza 

dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e 

desinfeção. 
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 Para os Clientes 

O presento protocolo é integralmente disponibilizado caso seja solicitado, visto conter diversa 

informação, apresenta-se em documentos informativos resumidos de forma a que o Cliente 

retenha a informação relevante. 

2.3.1 Conduta 

Todos os clientes que permaneçam no interior do edifício principal, é obrigatório o uso de 

máscara. Caso não possuam, será disponibilizada uma máscara ou deverão aguardar no exterior. 

Sensibiliza-se assim todos os nossos clientes para as precauções básicas de prevenção e controlo 

de infeção do COVID-19: 

Conduta Pessoal: 

- higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente  

- etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de papel 

 

Conduta Social: 

- Distanciamento social: entre clientes e trabalhadores, evitar aglomerados. 

2.3.2 Informações de Funcionamento  

Seguidamente apresenta-se procedimentos e medidas, elaboradas atendendo às medidas de 

prevenção básica e orientações, por forma a minimizar o risco de contágio. 

- A ocupação de alojamento foi reduzida para 2/3, perfazendo uma lotação máxima de 

59 pessoas; 

- A receção irá solicitar previamente informação relativamente aos dados de reserva por 

forma a agilizar presencialmente o processo de check-in; 

 

- A ocupação no interior do restaurante foi reduzida em 50%, perfazendo uma lotação 

máxima de 20 pessoas; 

- Solicitação de reserva-prévia no restaurante 

- Inclusão do serviço room service 

- Inclusão do serviço delivery – refeições incluídas, sem custo adicional:  

 Alojamento tipologia Tree-houses ou no Bungalow 

 Pequeno-almoço - recomendamos a entrega do pequeno-almoço na 

unidade de alojamento (Box) 

 Outras refeições - entrega no alojamento ou Reserva prévia  

 



 

 

ECOSURFRESORT, Lda.   24 

 Alojamento tipologia Canadian Room 

 Pequeno-almoço - visto não possuir mesa de refeição, sugere-se a 

reserva prévia ou entrega em Box 

 Outras refeições - reserva prévia ou entrega em Box 

 
- A piscina tem uma lotação máxima de 10 pessoas. A manutenção da piscina é controlada 

diariamente, utilizando os produtos necessários por forma a garantir os seus parâmetros 

ideais. Caso um doente de COVID-19, tenha utilizado a piscina recentemente, as 

superfícies dessa piscina onde as pessoas circulam devem ser lavadas e desinfetadas. A 

limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada com o procedimento habitual, 

devendo-se substituir a água e proceder à cloragem.  

- Não é permitido aglomerados até 10 pessoas na Skate Bowl e de uso exclusivo aos 

hóspedes e/ou clientes do restaurante; 

- Os balneários vão ser sujeitos a um controlo e limpeza regular por forma a prevenir o 

contágio e segurança de todos os hóspedes. 

 

Placas informativas nas zonas públicas do Resort 

 Utilização de máscara em espaços fechados;  

 Distanciamento entre pessoas; 

 Etiqueta respiratória e Higienização das mãos. 
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3. Plano de Contingência 

O presente capítulo, plano de Contingência descreve as principais etapas que a 

ECOSURFRESORT, Lda. deve considerar no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-

2, agente causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar perante um Trabalhador 

com sintomas desta infeção. Desta forma, devera-se ter em atenção as principais vias de 

transmissão, mencionadas no enquadramento do presente protocolo 

 Definição de caso suspeito  

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser adotada pelas 

empresas. 
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 Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-

2 pode causar na empresa  

Em caso de um trabalhador ou mais trabalhadores não poder vir trabalhar, devido a doença, 

encerramento de escolas, entre outras situações e limitações possíveis: 

Estando o empreendimento em funcionamento, torna-se imprescindíveis de dar continuidade 

às seguintes atividades: 

- Receção (Atendimento telefónico, realização check-in e check-out, resposta a emails, 

marcação ou alterações de reservas, outras solicitações do cliente) 

- Restaurante (Preparação e confeção do pequeno-almoço, serviço de refeições) 

- Serviço de limpeza e lavandaria (limpeza das zonas públicas, unidades de alojamentos) 

- Manutenção espaço (piscina, jardins, caldeira) 

- Compras (produtos, materiais, equipamentos) 

Por forma a manter o bom funcionamento da empresa, torna-se fulcral os seguintes recursos: 

- Trabalhadores por forma a assegurar as atividades desenvolvidas pela empresa 

- Aquisição das matérias-primas e produtos de modo a confecionar as refeições previstas 

do restaurante 

- Equipamentos e materiais necessários para o serviço, assegurando a comodidade do 

cliente 

- Aquisição de produtos de limpeza e desinfeção do espaço, de modo a garantir a 

higienização do empreendimento 

- Higienização e manutenção das unidades de alojamento 

- Higienização e manutenção dos espaço e equipamentos exteriores, nomeadamente 

piscina e caixotes do lixo/reciclagem 

Os trabalhadores apresentados abaixo são essenciais por forma a assegurar o funcionamento 

das atividades desenvolvidas pela empresa. Apresenta-se por cores, pelo que iniciando em 

vermelho, com maior risco de infeção por SARS-CoV-2, seguidamente pelos degradés de laranja, 

pelos trabalhadores que tem menos risco. 
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Secção Nome 

Receção 
Inês Temudo 

Alexandra Freire 

Sala 
André Ribeiro 

Miguel Silvestre 

Housekeeping Isabela Lopes 

Director Geral Sara Paiva 

Cozinha  
Natacha Guilherme 

Tyler Mcdonnell 

Manutenção Tiago Carvalho 
  

Considerou-se que os trabalhadores com mais risco de contágio: 

- Atendimento ao público 

- Serviço de limpeza e desinfeção quartos 

- Serviço de limpeza e desinfeção zonas públicas 

- Compras e contacto com fornecedores e outros terceiros 

- Manuseamento de produtos e equipamentos comuns 

 

As atividades da empresa que podem recorrer a formas alternativas de trabalho, 

nomeadamente: 

- Recorrer a prestadores de serviços (receção, serviço de mesa, cozinha, limpeza, 

manutenção), se os trabalhadores da secção não tiverem possibilidade de trabalhar 

- Serviço de atendimento ao cliente via email ou telefone 

- Encomenda e compras via email, telefone e outras plataformas disponíveis 

- Contactar empresas especializadas de limpeza por forma a garantir a higienização das 

unidades de alojamento e do restante empreendimento 
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 Procedimentos num Caso suspeito de Infeção 

Por forma a prevenir o contágio em caso de identificação de um caso suspeito ou qualquer 

cliente ou trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 no empreendimento, devem ser 

seguidas as seguintes recomendações: 

3.3.1 Procedimentos Gerais em caso de suspeita 

O suspeito de COVID-19 deverá permanecer de máscara ou dar uma máscara cirúrgica, que 

deverá ser colocada pelo próprio doente. Este deverá dirigir-se para a sala de isolamento, 

mantendo o distanciamento social. 

Em caso de suspeita, os trabalhadores que irão prestar assistência e que devem ter conhecimento 
e formação nos procedimentos e utilização dos EPI próprios para estes casos são: 

 Sara Paiva 

 Inês Temudo 

 Isabela Lopes 

Em seu complemento, abaixo segue listagem de todos os intervenientes por secção e a sua 

responsabilidade em caso de suspeito da doença COVID-19. 

Intervenientes por secção Responsabilidade 

Administração, Direção e 
Supervisor 

Manter e validar o cumprimento do presente Protocolo 
Interno, garantindo todos os equipamentos de 
proteção individual dos trabalhadores, acompanhando 
as orientações e recomendações emanadas pelas 
autoridades 
 
Transmitir as informações aos trabalhadores sobre 
Sarvs-CoV-2 e como cumprir as precauções básicas de 
prevenção e controlo de infeção, tal como a respetiva 
intervenção de limpeza necessária 
 
Acompanhar o Cliente ou Trabalhador com suspeitas 
de doença para a Sala de Isolamento 
 
Efetuar o contacto para a linha Saúde 24 caso surja um 
trabalhador ou cliente com suspeitas 

Receção, Restaurante 
e demais departamentos com 
contacto com o Cliente 

Em caso de que algum Cliente informe manifestar 
suspeitas, contactar de imediato o Diretor Geral ou 
supervisor responsável. 

Housekeeping - Serviço Limpeza Equipa responsável por remover a roupa e fazer as 
camas de lavado e realizar a limpeza cumprindo com 
o plano de higienização 

Manutenção Coordenar os tratamentos da piscina 
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Gestão de Compras e Economato Garantir os stocks de todos os produtos e matérias 
necessários, definidos no plano; 
- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e 
saco de plástico); 
- Sacos de recolha de roupa usada. 
 
- Solução antisséptica de base alcoólica; 
- Stock de materiais de limpeza de uso único (panos de 
limpeza, toalhetes de limpeza de uso único 
humedecidos em desinfetante); 
- Lixívia, álcool a 70º, solução antissética de base 
alcoólica (SABA) e todos os produtos químicos 
definidos no plano de higienização- 
 
- Kits de visitante; - Máscara(s) cirúrgica(s); 
- Luvas descartáveis; 
- Termómetro; 
- Equipamentos de Proteção Individual  

Qualquer Trabalhador que 
suspeite da doença COVID-19 

Informar o responsável. 
Deverá dirigir-se para a sala de isolamento e 
seguidamente contactar o SNS 24 (808 24 24 24). 
Comunicar ao supervisor responsável ou ao diretor 
geral do resultado da validação do caso suspeito. 

Qualquer Trabalhador que 
suspeite doutro trabalhador com 
a doença COVID-19 

Alertar o supervisor responsável ou o diretor geral. 
 

Procedimentos a adotar por 
clientes e trabalhadores 
envolvidos em caso suspeito no 
empreendimento 

Procedimentos básicos de higienização 
Procedimentos de etiqueta respiratória 
Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica 
Procedimentos de conduta social 

 

Deve distribuir-se pelas pessoas envolvidas os EPI´s apropriados (luvas, máscaras, batas 

descartáveis, cobre sapatos), tal como providenciar a desinfeção dos locais, isolando e 

desinfetando o local de trabalho e/ou áreas comuns onde passou. 

Torna-se indispensável informar todas as pessoas que estiveram em contacto com a pessoa 

suspeita de COVID-19, para manterem vigilância e avisar em caso de sinais ou sintomas 

suspeitos. 
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3.3.2 Procedimentos num Caso suspeito - Trabalhadores 

- 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 o supervisor responsável ou diretora geral (preferencialmente por via 

telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no presente plano. 

- No caso de o trabalhador precisar de apoio na deslocação ou outra situação que seja 

necessária assistência, o responsável assegura a assistência adequada à área de 

isolamento, se possível com a distância de segurança (superior a 1 metro), utilizando 

máscara cirúrgica e luvas descartáveis, colocadas no momento antes de se iniciar 

assistência. 

- O trabalhador de caso suspeito de COVID-19, já na área de isolamento, contacta o SNS 24 

(808 24 24 24). 

- O trabalhador deverá usar uma máscara cirúrgica, colocada pelo mesmo, se a sua condição 

clínica o permitir. Caso a máscara esteja húmida, deve ser substituída. 

- O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a sinais e 

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

avaliação, o SNS 24 informa o trabalhador: 

o Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19 – define os procedimentos 

adequados à situação clínica do trabalhador 

o Se se tratar de caso suspeito de COVID-19 - o SNS 24 contacta a Linha de Apoio 

ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

       Desta validação o resultado poderá ser: 

- Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador 

informa a empresa da não validação. 

- Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica, a gestão de contactos e confirmação de caso 

suspeito no empreendimento. 

3.3.3 Procedimentos num Caso suspeito - Clientes 

- Qualquer cliente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique outro cliente no empreendimento com critérios compatíveis com a definição 

de caso suspeito, deverá informar a receção por via telefónica. O cliente não deverá 

sair do empreendimento e não deverá dirigir-se às urgências do hospital, ao centro de 

saúde ou consultório privado. 
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- No caso em que o Cliente esteja na sua unidade de alojamento na tipologia de “Tree 

House” ou “Bungalow”, aquando da manifestação dos sinais e sintomas, deverá 

permanecer no mesmo que será a sala de isolamento. Caso a unidade de alojamento 

seja na tipologia de “Canadian Room”, aquando da manifestação dos sinais e sintomas, 

o responsável de serviço irá acompanhar o cliente à sala de isolamento, sempre que 

possível mantendo a distância de segurança, utilizando máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis. 

- Se o Cliente não estiver na sua unidade de alojamento, deverá analisar a distância onde 

se encontra, por forma a avaliar o percurso mais curto entre a unidade de alojamento 

e a Sala de Isolamento. 

- Caso a pessoa suspeita seja um Cliente, deverá ser o Bukubaki Eco Surf Resort a 

contactar o SNS 24 (808 24 24 24), aguardando as instruções dos profissionais de saúde 

e a decisão clínica. 

- O profissional de saúde do SNS 24 questiona os sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 

24 informa a validação ou não: 

o Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19 – o Empreendimento informa o 

Cliente dessa não validação. 

o Se se tratar de caso suspeito de COVID-19 - o SNS 24 contacta a Linha de Apoio 

ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do Cliente. 

− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica, a gestão de contactos e 

confirmação de caso suspeito no empreendimento. 

  



 

 

ECOSURFRESORT, Lda.   32 

 Procedimentos perante um Caso suspeito validado 

Na situação de caso suspeito validado, deve-se: 

- O trabalhador ou cliente 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 os testes laboratoriais; 

- Devera-se restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador ou cliente 

com outro(s) trabalhador(es) e/ou clientes, evitando também deslocações adicionais 

do caso suspeito validado nas instalações do empreendimento; 

- O acesso dos outros trabalhadores ou clientes à área de “isolamento” fica interditado 

(exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

- O supervisor responsável ou diretora geral colaboram com a Autoridade de Saúde Local 

na identificação dos contactos próximo do doente, informando os restantes 

trabalhadores de caso suspeito de COVID-19 validado. 

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 empresa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

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

procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do Plano de Contingência da empresa; 

 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. 

Na situação de Caso confirmado, a empresa irá: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”. Este 

serviço será realizado pela Isabela Lopes e/ou outro profissional contrato para o 

respetivo serviço de limpeza; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nos espaços e superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior 

probabilidade de estarem contaminadas. Caso o confirmado seja trabalhador, irá dar-

se especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho, incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este; 
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 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado, deve ser isolado e enviado para o operador 

licenciado para a gestão de resíduos com risco biológico; 

 Deverá ser ativado os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

constantes no ponto seguinte. 

 

A Autoridade de Saúde Local, comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na 

empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 
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 Descontaminação 

A descontaminação da área de isolamento será realizada sempre que haja casos positivos de 

infeção. Em caso de haver trabalhadores ou clientes suspeitos de infeção, deverá ser reforçada 

a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo mesmo. 

O armazenamento dos resíduos produzidos pelos doentes suspeitos de infeção em saco de 

plástico que, após fechado (ex. com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

O local contaminado será interdito, sendo esta proibição levantada pela Autoridade de Saúde. 

A descontaminação do vírus Sars-Cov-2 será realizada por profissionais especializados. 
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 Procedimentos de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador ou cliente 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 

Definição: 

 Trabalhador do mesmo departamento do caso confirmado; 

 Trabalhador ou cliente que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado; 

 Trabalhador ou cliente 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. 

Vigilância de contactos próximos: 

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

exposição; 

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

dificuldade em respirar; 

 Restringir o contacto social ao indispensável; 

 Evitar viajar; 

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

exposição. 

 

Baixo risco de exposição (casual) 

Definição: 

 Trabalhador ou cliente 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); 

 Trabalhador(es) ou cliente(s) 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). 
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Vigilância de contactos próximos 

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

dificuldade em respirar; 

 Acompanhamento da situação pelo médico do trabalho. 

 

Os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos devem ser ativados, relativamente 

ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local 

em estreita articulação com a empresa deverá identificar, listar e classificar os contactos 

próximos.  

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. 

 

  



 

 

ECOSURFRESORT, Lda.   37 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO I 
 

Utilização de equipamentos de proteção 

O equipamento de proteção individual (EPI) refere-se a qualquer equipamento usado como 
barreira protetora, com o objetivo de proteger as mucosas, pele e roupa do contacto com 
agentes infeciosos, neste caso do vírus. 

Alguns dos equipamentos que podem ser usados para proteção individual são máscaras, 
respiradores óculos, luvas, bata, entre outros. Estes devem ser utilizados conforme a atividade 
desempenhada e o risco de exposição à COVID-19. 

Devido à evolução da pandemia, foi considerada a utilização alargada de outros dispositivos de 
proteção (por exemplo, máscara de uso social) como medida complementar para limitar a 
transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade, contudo é importante que estes cumpram critérios 
e requisitos em termos de conceção, desempenho e usabilidade, pelo que deve consultar os 
rótulos do fabricante. 

1. MÁSCARA 

A utilização de máscara permite que o utilizador proteja as pessoas que o rodeiam e o 
ambiente. Todavia, a sua utilização só é efetiva se for combinada com outras medidas de 
prevenção, como a lavagem de mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. Por si 
só, a máscara não garante proteção, podendo fazer esquecer as outras medidas de prevenção. 
Por exemplo, se a máscara não estiver bem colocada, pode ter a tendência para tocar mais 
vezes na cara. 

Existem 3 tipos de máscara: 

 Respirador (Filtering Face Piece, FFP): é um equipamento de proteção individual cuja 
principal função é proteger da inalação de partículas (< 5 micrómetros de tamanho) 
suspensas no ar (protege da contaminação do exterior para o interior do respirador). Os 
respiradores são usados principalmente pelos profissionais de saúde para se protegerem, 
especialmente durante os procedimentos de geração de aerossóis;  

Quem deve utilizar respirador: 

• Profissionais de saúde; 

• Outras profissionais a quem, segundo o risco ocupacional, esteja recomendado. 

 Máscara cirúrgica: é um dispositivo que permite a contenção de gotículas (> 5 micrómetros 
de tamanho) que a pessoa vai expelindo durante a tosse, espirro ou fala. Além da função 
de contenção das gotículas expiradas, a máscara cirúrgica também o protege da inalação 
de gotículas, apesar de ter menos capacidade de filtração do que os respiradores. Estas 
máscaras deverão ser utilizadas por um período máximo de 4 a 6h, devendo ser trocadas, 
por uma nova, sempre que se encontrem húmidas; 

Quem deve utilizar máscara cirúrgica: 

• Profissionais de saúde; 
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• Pessoas com COVID-19; 

• Pessoas com sintomas de infeção respiratória como febre, tosse ou dificuldade 
respiratória;  

• Cuidadores de pessoas com COVID-19; 

• Pessoas no interior de instituições de saúde; 

• Pessoas com estados de imunossupressão; 

• Pessoas com doenças crónicas; 

• Idosos (mais de 65 anos de idade); 

• Profissionais com elevado risco de exposição (para maior detalhe consultar a 
Orientação nº 019/2020 de 3 de abril da Direção-Geral da Saúde); 

• Todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas 
pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das 
mãos e à etiqueta respiratória. 

• Máscara não-cirúrgica, comunitária ou de uso social: é um dispositivo de diferentes 
materiais têxteis, certificado, destinado à população geral. Caso se destinem à utilização por 
profissionais que tenham contacto frequente com o público, devem garantir nível mínimo de 
filtração de 90% e caso se destinem à população em geral, devem garantir um mínimo de 
filtração de 70%. São utilizadas como barreira para complementar as medidas de proteção e 
das regras de distanciamento, mas não as substituindo. 

 

Desde o dia 3 de maio, é obrigatório o uso de máscaras para o acesso ou permanência em: 

• Espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

• Serviços e edifícios de atendimento ao público; 

• Estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos 
alunos maiores de seis anos; 

• Transportes coletivos de passageiros. 

 

Sempre que utilizar máscara, solicita-se especial atenção para os seguintes passos: 

1. Higienize as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar 
a máscara; 

2. Verifique qual o lado a colocar voltado para a cara (por exemplo nas máscaras cirúrgicas 
deve colocar com o lado branco [face interna] virado para a cara, e o lado com outra cor 
[face externa] virado para fora); 

3. Prenda-a à cabeça com os atilhos, dando um laço em cada um, ou com os elásticos, sem 
os cruzar; 

4. Ajuste a banda flexível na cana do nariz, garantindo que a boca, nariz e queixo estão 
cobertos; 

5. Certifique-se que a máscara está bem ajustada à face; 
6. Evite tocar na máscara enquanto a tiver colocada. Se tocar, higienize as mãos; 
7. Não deve retirar a máscara para falar, tossir ou espirrar; 
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8. Substitua a máscara por uma nova, se esta estiver húmida, higienizando as mãos entre as 
duas tarefas. Idealmente não deve usar a máscara durante mais de 4 horas seguidas; 

9. Retire a máscara, segurando nos atilhos ou elásticos, a partir da parte de trás (não toque 
na frente da máscara); 

10. Descarte-a de imediato num caixote do lixo; 
11. Higienize as mãos, após retirar a máscara. 

2. VISEIRA 

É um equipamento de proteção contra a projeção de partículas sólidas e líquidas, que deve 
envolver a face. Estes podem complementar a utilização de máscara, mas não conferem 
proteção respiratória. Servem para proteger o utilizador das partículas expelidas por outras 
pessoas em proximidade. A sua utilização deve ser considerada por profissionais que possam 
estar expostos a pessoas que não utilizem máscara, como por exemplo serviços de atendimento 
ao público, caso não estejam protegidos por uma barreira física, como por exemplo de acrílico.  

3. LUVAS 

A utilização de luvas na comunidade não está recomendada. A sua utilização incorreta pode 
aumentar o risco de transmissão do SARS-CoV-2. Ao tocar com as luvas em superfícies e objetos 
pode promover a disseminação do vírus e, ao utilizá-las por longos períodos, pode esquecer-se 
e tocar com as luvas na cara. 

A utilização de luvas pode ser recomendada, por exemplo, na manipulação de alimentos, 
lavagem de roupa ou desinfeção de superfícies contaminadas. 

Sempre que utilizar-se luvas, deve colocá-las e removê-las de forma adequada. Seguidamente, 
apresenta-se os seguintes passos: 

1.  Higienize as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de 
colocar as luvas e seque-as bem; 

2. Retire a 1ª luva da caixa original pela região do pulso, evitando tocar noutras partes;  
3. Coloque a 1ª luva, ajustada à mão, puxando pela região do pulso;  
4. Retire a 2ª luva, segurando-a pela região do pulso; 
5. Coloque a 2ª luva agarrando-a pela parte externa da região do pulso, de forma a evitar 

tocar no braço;  
6. Depois de colocadas as luvas, deve evitar tocar em superfícies desnecessariamente (as 

luvas são colocadas para desempenhar uma tarefa e, descartadas logo após a realização 
da mesma). 
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ANEXO II 
 

Diluições de lixívia 

Diluição de lixívia para desinfeção da área de isolamento em estabelecimentos públicos: 
lixívia na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de 1/50, ou seja, 1 parte de 
lixívia em 49 partes iguais de água. 

Aplica-se também às instalações sanitárias e áreas de toque frequente. 

 

 

FONTE: ORIENTAÇÃO N.º 0014/2020 DGS 
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ANEXO III 

 

Mapa Bukubaki - Circuito Sala de Isolamento 

 

 

 

 


