
       Plano de Contingência 

 

1 
 
WEE – World Entertainment Events 
Zona Industrial do Fojo, Pav.15 | 4765-076 Carreira VNF 
Tel. +351 252 107 905  
www.wee-events.com 

 

 

 

 

Plano de Contingência 

 
 

WEE Events 

 

2º Fórum EDIN 

 

Câmara Municipal de Chaves 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.wee-events.com/


       Plano de Contingência 

 

2 
 
WEE – World Entertainment Events 
Zona Industrial do Fojo, Pav.15 | 4765-076 Carreira VNF 
Tel. +351 252 107 905  
www.wee-events.com 

 

Índice 
Dados das Atividades .................................................................................................................... 3 

Normas de segurança .................................................................................................................... 4 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 4 

2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19).......................................................................... 4 

3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO ................................................................................. 6 

4.DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL ............................................................................................ 7 

5.PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO ............................................................................... 7 

6. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO ....................................................................... 8 

7. USO DE MÁSCARAS NA COMUNIDADE ................................................................................. 8 

8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ................................................................................................... 10 

9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS .............................................................................. 11 

10. LISTA DE CONTACTOS IMPORTANTES: .............................................................................. 12 

11. PLANTAS DO EVENTO E FLUXO DE CIRCULAÇÃO .............................................................. 13 

Anexos ......................................................................................................................................... 14 

 

 

 

  

http://www.wee-events.com/


       Plano de Contingência 

 

3 
 
WEE – World Entertainment Events 
Zona Industrial do Fojo, Pav.15 | 4765-076 Carreira VNF 
Tel. +351 252 107 905  
www.wee-events.com 

 

A WEE – World Entertainment Events, compromete-se a minimizar os riscos de propagação da 
Covid-19, tomando todas as medidas de informação, higienização e distanciamento. 

 

Dados das Atividades 
 

Dias do Evento: 8,9 e 10 de outubro de 2020 

Local: Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Chaves 

Horário do Evento: 

- Dia 8: 10H00 – 13H00 e 14H00-17H30 (exclusivo à comunidade escolar) 

- Dia 9: 10H00 – 13H00 e 14H00-17H30 (exclusivo à comunidade escolar) 

- Dia 10: 10H00 -13h00 e 14H00-19H00 (aberto ao público em geral) 

 

Nesta 2ª Edição o tema principal do Fórum é “O Planeta, o Clima e TU!” 

Estarão presentes no evento cerca de 22 Entidades entre as quais, instituições, empresas e 
associações que estarão em 22 Stands modulares 3x3, que terão a sua exposição de trabalhos 
bem como demonstração da sua oferta formativa devidamente separados por divisórias. e 
ainda 3 zonas centrais (Zona Gaming, Zona Sharkcoders – Workshops, e Jogos Centirium 
Romanos) em que as mesmas também serão delimitadas, com limitação e distanciamento 
conforme as normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

O Evento terá uma componente digital muito forte, visto que o ensino à distância é uma 
realidade cada vez mais presente nos dias de hoje na qual será um dos temas mais presentes 
no evento. 

Teremos oradores durante os 3 dias do evento tanto presenciais bem como via online, onde 
existirá de forma permanente uma live streaming, com um sistema de videoconferência para 
que os alunos possam assistir a partir da sua escola, de forma a limitar o número de visitantes 
ao evento, e de forma a minimizar os riscos de propagação da COVID-19 

O nosso público alvo é a comunidade escolar do Município de Chaves 
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Normas de segurança 

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
 
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da empresa 
WEE Events para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido pela WEE Events, fornece 
informação aos colaboradores desta empresa sobre esta nova doença, sobre as medidas de 
prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a 
identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.  
 
O Plano de Contingência da WEE Events para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi 
desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência 
científica disponível até ao momento.  
 
Os colaboradores da WEE Events bem como os participantes serão informados sobre a doença 
por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais 
adequados:  
- Boletim Informativo, por correio eletrónico  
- Afixação de cartazes nos espaços comuns no evento, etc.  
 
De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano 
de Contingência da WEE Events para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será amplamente 
divulgada, através dos meios mais adequados.  
 
A WEE Events está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus 
colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto 
negativo deste surto na comunidade, face às valências de conhecimento que detêm em diversas 
áreas. 

 

 
 
2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)  
 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 
doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 
tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 
odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), 
fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.  
 
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 
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− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 
pessoas que estão próximas (< 2 metros).  
 
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-
CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. Para mais informações e recomendações 
consultar: www.covid19.min-saude.pt.  
A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial 
de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com 
as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir 
progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os 
doentes e proteger a Saúde Pública.  
 
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 
instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com 
a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.  
 
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser 
locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou 
indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da 
transmissão da doença nestes contextos.  
 
As pessoas com suspeita de COVID-19 ligam para a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou, de forma 
complementar, para linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas 
Administrações Regionais de Saúde (ARS), em articulação com os Agrupamentos de Centros de 
Saúde (ACES), em Unidades de Saúde Familiares (USF) ou Unidades de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP), divulgadas com recurso aos parceiros regionais e locais.  
 
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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3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 
 

É estabelecida uma área de isolamento pela empresa WEE Events. A colocação de um 
colaborador ou visitante suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa 
impedir que outros colaboradores possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como 
principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível. 

 

No Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Chaves, foi definida a seguinte área de isolamento: 
Balneário mais próximo à saída do Pavilhão e longe da saída, reservada para o efeito: 

 

Esta área deverá estar equipada com: 

- Telemóvel;  

- Cadeira ou Marquesa (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID-
19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

- kit com água e alguns alimentos não perecíveis: 

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

- solução antisséptica de base alcoólica; 

- toalhetes de papel descartáveis 

- máscara(s) cirúrgicas (s);  

- luvas descartáveis 

- termómetro 

 

Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
doseador de sabão e toalhetes de papel descartáveis, para a utilização exclusiva do caso suspeito 
os colaboradores deverão ser informados da localização da área de isolamento. 

O eventual isolamento do staff/colaboradores da WEE Events no evento far-se-à na mesma sala 
de isolamento destinada para o efeito, de forma a impedir que outras pessoas possam ser 
expostas e infetadas, evitando a propagação da doença 

 
No Pavilhão onde se realizará o evento, além da respetiva área de isolamento, o mesmo 
encontra-se equipado com instalações sanitárias para ambos os géneros (Masculino e 
feminino). 
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4.DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL 
 

A WEE Events designará um responsável (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso suspeito de 
COVID-19. Os colaboradores serão informados de quem é o responsável. 

 

É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de um 
colaborador ou visitante com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de 
caso possível de COVID-10. Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou 
visitante com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos 
estabelecidos no Plano de Contingência da WEE Events para a Doença por Coronavírus (COVID-
19). 

 

O Ponto Focal 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 da WEE Events. 

 

Ponto Focal Marco Monteiro TLM: 918 806 945 

Ponto Focal (substituto) Hugo Nunes TLM: 914 186 219 

 

5.PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 
 

Na situação de caso suspeito validado: 

- O colaborador ou visitante 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 a realização de 
exames laboratoriais no INSA. 

- O Acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica interditado 
(exceto ao ponto focal); 

- 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 
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deste caso com outros(s) colaboradores ou visitantes. Devem ser evitadas deslocações 
adicionais do caso suspeito validado nas instalações 

- Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 
procedimentos habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e desinfeção da área de 
isolamento. 

- 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 
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local. 

 

6. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO 
Na situação de caso confirmado, o responsável deve: 

 - Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

 - Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem 
contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção da sala de reuniões, secretárias, 
incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo caso confirmado; 

 - Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após fechado 
(ex. com abraçadeira é segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 
resíduos hospitalares com risco biológico. 

 - Na sala de isolamento em caso de ter estado uma pessoa suspeita ou confirmada de 
COVID-19, irá se proceder à limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento 
conforme a orientação nº14/2020 de 21/03/2020 

 

7. USO DE MÁSCARAS NA COMUNIDADE 
 

De acordo com a informação nº. 009 / 2020 emitida pela DGS deve ser considerada a utilização 
de proteção na comunidade, de forma a limitar a propagação do COVID-19. 

 

Existem 3 tipos de máscaras: 

1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP): equipamento de proteção individual 
destinado aos profissionais de saúde de acordo com a norma 007 / 2020 da DGS; 

2. Máscaras cirúrgicas: dispositivo que previne a transmissão de agentes infeciosos 
das pessoas que utilizam a máscara para as restantes; 

3. Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social. Dispositivos de diferentes 
matérias têxteis, destinados à população geral, não certificados. 

http://www.wee-events.com/


       Plano de Contingência 

 

9 
 
WEE – World Entertainment Events 
Zona Industrial do Fojo, Pav.15 | 4765-076 Carreira VNF 
Tel. +351 252 107 905  
www.wee-events.com 

 

 

 

 

É aconselhada a utilização de máscara nos seguintes casos: 

 - Todos os profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e pessoas que 
entrem e circulem em instituições de saúde. 

 - Alguns grupos profissionais que durante o exercício de determinadas funções não 
consigam manter uma distância de segurança entre pessoas, ou seja, onde não esteja 
garantindo o distanciamento social (ex.: profissionais das forças de segurança, militares, 
bombeiros, distribuidores de bens essenciais ao domicilio, trabalhadores nas instituições de 
solidariedade social, lares e rede de cuidados continuados integradas, agentes funerários, 
profissionais que façam que façam atendimento ao público, comunidade escolar, e outras 
atividades similares). 

 - Todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas 
pessoas (ex.: supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes 
públicos, escolas, etc.), como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene 
das mãos e à etiqueta respiratória. 

O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e remoção e não 
anulas as medidas fundamentais como o distanciamento social e higiene das mãos.  

No Anexo I estão descritas as técnicas para a correta colocação, uso e remoção da máscara de 
proteção. 

A realização desta atividade efetuar-se num recinto fechado (Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal de Chaves), considerando o número expectável de visitantes, e  respeitando as 
medidas em vigor irá existir a obrigatoriedade de uso de máscaras por parte de todos os 
colaboradores e visitantes, no circuito do recinto, auxiliadas pelas restantes medidas da DGS 
(distanciamento físico, higienização das mãos, etiqueta respiratória), podendo apenas ser 
retirada para efeitos de alimentação. 

 - Uso obrigatória de máscara por parte de TODOS os participantes no acesso ao local 
do evento. 

 - Todos os elementos afetos à organização deverão também usar máscara. 
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8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
A WEE Events deverá adotar as seguintes medidas: 

 - Aplicar os procedimentos de triagem da empresa descrito no Anexo I. 

 - Alertar o Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a 
definição de caso suspeito de COVID-19), procedendo de forma célere à comunicação interna 
com sintomas na empresa – e a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado). 

 - Formar e sensibilizar os colaboradores para: 

  - Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com 
àgua e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize um 
desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies 
das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados 
preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas. É disponibilizado a todos os 
trabalhadores solução anticética em dispositivo doseador individual. 

  - Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de 
papel descartável; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias); 

  - Procedimentos de colocação de máscara (incluindo a higienização das mãos 
antes de colocar e após remover a máscara); 

  - Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 
contacto entre os colaboradores e entre estes e os participantes. 

 - Todos os participantes devem proceder ao uso correto de máscara, a desinfeção das 
mãos, e o distanciamento físico. 
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9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS 
A WEE Events implementará de imediato as seguintes medidas: 

 - A Entrada no evento terá uma ocupação limite de 100 pessoas por hora (Incluindo, 
Staff, Visitantes e Expositores) e a mesma terá uso obrigatório de máscara no interior do 
recinto a todos os presentes, a WEE Events dispõe de Máscaras Cirúrgicas a todos aqueles que 
pretendam entrar no recinto. 

 - A WEE Events responsabiliza-se pela seleção adequada bem como zelar pela 
conservação e manutenção dos EPI, bem assim como, dotar o staff de conhecimentos básicos 
nas fases de seleção, adequação, utilização, manutenção e eliminação de EPI.  

 - A WEE Events irá verificar e inspecionar regularmente os EPI, e a sua manutenção, 
reforçar as limitações, dos EPI como medida de controlo que são, divulgar requisitos legais e 
documentos normativos aos EPI. 

 - Serão delineados circuitos adequados à entrada e saída do recinto do evento. Será 
feito individualmente e com caminhos diferentes, para que os participantes nunca se cruzem. 

 - Cada pessoa deverá manter-se à distância de 2 metros conforme a sinalização 
presente no evento; 

 - Na entrada haverá um equipamento de desinfeção por nebulização com tapete de 
desinfeção de calçado e medição de temperatura. (NEBLU 03L – ANEXO VIII). Serão impedidos 
de entrar no local do evento todos aqueles que tenham uma temperatura superior a 38º ou 
qualquer outro sintoma associado ao COVID19. 

   - A higienização ou desinfeção dos equipamentos utilizados é feita após cada 
utilização, por parte do monitor, de acordo com as regras aplicáveis a cada tipo de 
equipamento e de acordo com a orientação nº14/2020 da DGS; 

 - O Plano de higienização estará afixado num local visível, com todas as normas 
(conforme a orientação 14/2020 de 21/03/2020) a seguir nas respetivas zonas, (ANEXO IX), 
bem como um registo de higienização que permite demonstrar a aplicação do estabelecido no 
Plano de Higienização, onde irá constar, entre outras, rubricas como:  data e hora, zona 
higienizada, material utilizado para limpeza, acessórios de limpeza utilizados, e responsável 
pela limpeza. (ANEXO X) 

 - Os participantes só devem dirigir-se para os equipamentos quando os mesmos 
tiverem totalmente desinfetados e quando chamados pelo monitor / colaborador 

 - Antes de se dirigirem aos equipamentos devem desinfetar as mãos no dispensador/ 
higienizador de mãos à base de álcool (SABA) disponibilizado, para o efeito; 

 - O participante no final da utilização do equipamento deve desinfetar novamente as 
mãos no dispensador/higienizador de mãos à base de álcool disponibilizado para o efeito; 
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 - Existe sempre ao serviço um colaborador responsável (ponto focal) por acionar os 
procedimentos em caso de suspeita de infeção (acompanhar a pessoa com sintomas ao espaço 
de isolamento, prestar-lhe a assistência necessária e contactar o serviço nacional de saúde), 
assim como um espaço definido para o efeito;  

 - A descontaminação da área de isolamento sempre que haja casos positivos de 
infeção e reforço da limpeza e desinfeção sempre que haja doentes suspeitos de infeção, 
principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo mesmo, 
conforme indicações da DGS. 

 - Ao caso suspeito deve ser disponibilizada uma máscara cirúrgica, que será colocada, 
preferencialmente, pelo próprio; A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só 
colaborador para a sala de isolamento. 

 - Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários aos 
colaboradores e visitantes nomeadamente máscaras 

 - Os equipamentos considerados críticos, (ou seja, equipamentos de utilização por 
várias pessoas utilizadas no decorrer do evento), serão submetidos a limpeza e desinfeção, no 
início do Todas as superfícies laváveis não porosas de todos dia, antes e após cada utilização, 
com recurso a agentes adequados e nos termos da orientação nº 014/2020 da DGS; 

 - A WEE Events colocará à entrada de forma acessível a todos informações sobre as 
regras de etiqueta respiratória (Anexo V), da Lavagem correta das mãos (Anexo III e IV), 
distanciamento físico (Anexo VII) e regras de segurança a respeitar dentro do espaço do 
evento (Anexo II). 

 - A WEE Events limitará o número de expositores por stand para 2 expositores. 

 - Irá existir diferentes equipas de staff, de modo a garantir a sua substituição na 
eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento. 

10. LISTA DE CONTACTOS IMPORTANTES: 
 

Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24  

Proteção Civil de Chaves - 276 348 406 

GNR – Posto Territorial de Chaves – 276340210 

Dr. António (Delegado de Saúde) – 925598950 

Dra. Rosa Crespo – 925598230 
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11. PLANTAS DO EVENTO E FLUXO DE CIRCULAÇÃO 
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE PARTICIPANTE COM 
SINTOMAS DE COVID-19 NO EVENTO 
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ANEXO II - FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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ANEXO III - FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS 
COM ÁGUA E SABÃO 
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ANEXO IV - FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS 
COM GEL ALCOÓLICO 
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ANEXO V - FOLHETO INFORMATIVO: MEDIDAS DE ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA 
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ANEXO VI - FOLHETO INFORMATIVO: CORRETA UTILIZAÇÃO DA 
MÁSCARA 
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ANEXO VII - FOLHETO INFORMATIVO: DISTANCIAMENTO SOCIAL 
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ANEXO VIII – SISTEMA DE DESINFEÇÃO POR NEBULIZAÇÃO 

 

Modelo: NEBLU 03L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  

Método de Ativação: Por aproximação 

Depósito Desinfetante: 20 a 25 litros 

Tecnologia: Display informativo com auxiliar de temperatura 

Indicador nível e alarmes: Sistema IOT (GPRS/SMS) 

Sinalética: Sistema Luminoso, Sonoro, Vídeo 

 

A utilização de desinfetante certificado de primeira linha e ecológico  

permite o controlo dos focos críticos de infeção,  

com comprovada eficácia bactericida, fungicida e virucida. 

É um produto que respeita o meio ambiente e não é tóxico para pessoas nem animais. 

Seguindo a risca todas as indicações da OMS e ECHA 
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ANEXO IX – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

 

 

ANEXO X – EXEMPLO REGISTO DE HIGIENIZAÇÃO  

 

http://www.wee-events.com/

	Dados das Atividades
	Normas de segurança
	1. INTRODUÇÃO
	2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
	3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO
	4.DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL
	5.PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
	6. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
	7. USO DE MÁSCARAS NA COMUNIDADE
	8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
	9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS
	10. LISTA DE CONTACTOS IMPORTANTES:
	11. PLANTAS DO EVENTO E FLUXO DE CIRCULAÇÃO

	Anexos

