COVID-19

VAMOS MANTER EM
SEGURANÇA A NOSSA
EQUIPA E A NOSSA FAMÍLIA

A sua

O regresso à escola e a procura de alguma
normalidade na sociedade e na economia,
estão a trazer um aumento das interações
sociais e consequentemente um crescimento
de casos positivos da Covid-19.
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Estamos mais expostos a potenciais
riscos de contágios.

As

Uma boa comunicação é a base para
apoiar e reforçar todas as medidas
preventivas implementadas na empresa.

ua

—
Proteger a
nós próprios,
aos nossos
colegas e à
nossa família.

—
Antecipar
e reduzir
o número
de possíveis
contágios
nas equipas
de trabalho
e no ambiente
familiar.

—
Prever possíveis
e eventuais
necessárias
paragens de
equipas e obras,
com antecipação
de cenários e
equipas B de
substituição.
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Comunicar proativamente qualquer situação
de potencial alerta, permite-nos:
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Diariamente, todos temos
interações sociais com
filhos ou crianças nas
escolas, com familiares
que trabalham e interagem
com diferentes grupos de
riscos e pessoas mais ou
menos expostas a
potenciais contágios.

Pelo nosso conhecimento e acompanhamento de casos
e da evolução da doença conseguimos prever e identificar
alguns exemplos concretos e reais para ajudar na
identificação da melhor forma de comunicação interna:

Tenho sintomas

Tive contacto com
um caso positivo

Não devo ir trabalhar
e devo isolar-me

O meu filho/a teve
contacto com um
caso positivo

Contactar a Saúde 24 e dar seguimento
às instruções recebidas do SNS

Caso me seja emitida a declaração
de isolamento, devo remeter ao DRH

Tive contacto
com um contacto
de um caso positivo

Antes de regressar ao trabalho, informar
a minha chefia direta e o Comité Covid-19

Informar quais os colaboradores
com quem tive contacto mais
próximo nos últimos dias
para chefias
O meu colaborador
ou familiar dele,
teve contacto com
um caso positivo

Antes de regressar ao trabalho, manter a
empresa informada sobre a prescrição
de testes e seu resultado

Caso um Fornecedor, Tarefeiro,
Subempreiteiro, Cliente, Parceiro
informe que algum dos seus
colaboradores testou positivo ou
aguarda resultado de testes, ou ainda
apresenta sintomas e está em avaliação
pelo SNS, devo verificar quem contactou
mais de perto com essa(s) pessoa(s),
quer nas obras ou instalações (nossas
e de terceiros) e informar o Comité
Covid-19 para avaliação da situação.

TESTEI POSITIVO
Devo cumprir com as regras
de isolamento, mesmo junto
da minha família. Informar, ainda,
quais os colaboradores com quem
tive contacto mais próximo nos
últimos dias.
As baixas devem ser remetidas ao DRH.
Casos positivos que tenham alta sem
realização de teste negativo, o médico
assistente tem de passar um atestado
de alta médica para ser apresentado
no DRH antes de regressar ao trabalho.

REUNIÕES SOCIAIS
CONVÍVIO DE FAMÍLIA OU AMIGOS
Sente-se
febril ou
com tosse?

sim

Fique em casa

Se não melhorar faça um teste

não

O grupo é limitado e não tem
mais de 2-6 pessoas de fora
da sua bolha?
não

sim

Alguém com quem
se vai encontrar
pertence a algum
grupo de risco?

O que deve ter
sempre em conta?

sim

Faça o encontro mas no exterior
num lugar espaçoso. Limite o
tempo do encontro em que estão
juntos. Mantenha 2 metros de
distância. Mesmo no exterior, use
máscara, se tiver menos de 2 m de
pessoas que não são da sua bolha.

não

Alguém do seu
grupo tem na sua
bolha alguma
relação com uma
situação de risco?
não

Aproveite o seu pequeno encontro
social, mas respeite as regras d'ouro:
1. Mantenha o distanciamento
2. Mantenha a etiqueta respiratória
3. Higienize as mãos
4. Use máscara

APP
+ALERTA
SE TIVER UMA SUGESTÃO DE MELHORIA
OU SE IDENTIFICAR UM PROBLEMA DE
SEGURANÇA, COMUNIQUE IMEDIATAMENTE.

PELA SUA SEGURANÇA E PELA SEGURANÇA
DE TODOS.

A PREVENÇÃO É UM DEVER DE CADA UM.

COMUNIQUE CONNOSCO ATRAVÉS:

MICROSOFT TEAMS
CANAL ALERTA.GLOBAL
EMAIL PARA
COVID19@CASAIS.PT
SMS PARA
916 400 039
UTILIZE ESTE QR CODE

