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INTRODUÇÃO  
  

 

 

 

 

 

  

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da 
Coragem D’Autor Turismo Lda para a Doença por Coronavirus (COVID-19) estabelecido 
pela Coragem D’Autor Turismo Lda, fornece informação aos colaboradores da 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 suspeito 
e/ou confirmados. O Plano de Contingência da Coragem D’Autor Turismo Lda para a 
Doença por Coronavirus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da 
Direção Gerald a Saúde (DGS) e na melhor evidência cientifica  disponivel até ao 
momento. Os colaboradores da Coragem D’Autor Turismo Lda estão informados sobre 
a Doença por Coronavirus (COVID-19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através 
dos meios mais adequados: Boletim Informativo, correio eletrónico, afixação de 
cartazes nos espaços comuns, etc. De igual modo, a informação sobre as 
recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da Coragem 
D’Autor Turismo Lda para a Doença por  Coronavirus  (COVID-19) será amplamente 
divulgada, através dos meios mais adequados. A Coragem D’Autor Turismo Lda está 
comprometida com a proteção da saúde e segurança dos seus colaboradores, tendo 
também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste 
surto na comunidade, face ás valências de conhecimento que detém em diversas áreas. 
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Plano de Contingência 

Plano Individual de proteção: 

     Não haver contato no cumprimento; 

     Fricção com solução hidra alcoólica após cada contacto manual; 

     Distância de 1 metro para todas as pessoas e de 4 metros para os doentes ou 

suspeitos;  

     Evitar aglomerados;  

Auto-avaliar os sintomas: febre, tosse ou dificuldade respiratória. Quem tiver 

febre, tosse ou dificuldade respiratória deve ser considerado um caso suspeito, 

contactar de imediato a linha de Saúde 24: 808 24 24 24 e informar a equipa 

D’Autor Apartments.  

 

 

      

 

 

     É obrigatório o uso de máscara na circulação dos espaços comuns e no 

contacto com equipa D’Autor Apartments ou outros hóspedes. Teremos 

máscaras reutilizáveis certificadas para venda junto dos nossos colaboradores; 

     Limpeza durante a estadia, feita mediante pedido do hóspede, ou uma vez 

por semana em estadias superiores a 7 dias, por marcação de dia e horário, 

seguindo as orientações da DGS, Direção Geral de Saúde. Duração média do 

procedimentos: 3 horas, durante as quais os hóspedes não terão acesso ao 

apartamento; 

     Apartamentos em repouso por 72 horas, entre estadias de hóspedes 

diferentes e desinfeção total de todo o apartamento, inclusive louças e têxteis. 

Foram retiradas todas as carpetes para evitar o alojamento do vírus, as 

almofadas decorativas são trocadas, entre estadias; 

     Renovação regular de ar das salas e espaços fechados. Higienização de 

espaços comuns 6 vezes ao dia, ou após contacto com caso suspeito ou 

confirmado; 

   Uso de máscara obrigatório no contacto entre os hóspedes e a equipa e 
circulação dos espaços comuns. 

    Se houver um contacto necessário com alguém doente, é obrigatório o uso 
de máscara FP2; 

O que fazemos para o proteger na sua estadia: 
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     Dois apartamentos dedicados ao isolamento em casos suspeitos ou casos 

confirmados, seguindo as orientações da DGS. O isolamento poderá ocorrer no 

mesmo apartamento da estadia desde que assegurada a segurança dos 

hóspedes da mesma reserva.  

O Pequeno-almoço, quando incluído, será disponibilizado no apartamento em 
horário a combinar;  

Para hóspedes sem transporte próprio, aconselhamos o recurso a Transferes 
Privados, em vez dos transportes públicos; 

Preenchimento de check-in e pagamento online recomendados, de modo a 
minimizar o contacto no check-in presencial. Só após confirmação de pagamento 
e check-in online é possível envio de código para check-in autónomo.  

      

 

      

 

 

 

 

      

 

     Estamos disponíveis para responder às suas questões e pedidos de 
informação todos os dias entre as 7h e as 23h através do WhatsApp: 967 755 
423. Fora deste horário a resposta poderá demorar um pouco mais. 

 

Designação do Ponto Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coragem D’Autor Turismo Lda 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-19. 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 

Coragem D’Autor Turismo Lda para a Doença por Coronavírus (COVID-19).  

    Será disponibilizado gratuitamente check-out tardio (até às 20:00) em todas 
as estadias com transfere privado para o Aeroporto do Porto; 

    Caso surja algum imprevisto e necessite de prolonger a suas estadia, 
garantimos disponibilidade e tarifas especiais numa das nossas unidades; 

     A nossa recepção, na Rua Sá da Bandeira, funcionará em horário reduzido 
mas estaremos sempre por perto e contactáveis para qualquer esclarecimentos 
ou ajuda; 

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 deContingência da Coragem D’Autor Turismo Lda. 

 

    Ao contactar consigo, e no seu dia-a-dia, os nossos colaboradores usarão 
sempre máscara para proteção. 
Ão de todos; 
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Ponto Focal Rasvita Buitivelle 967 755 423 

Ponto focal (Substituto) Filipa Teixeira 919 984 405 

Ponto focal (Obra) Catarina Costa 967 755 423 

 

Procedimentos Gerais em caso de Suspeita de infecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica 

interditado (exceto ao ponto focal); 

 

 

 

 

 

 

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 só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local. 

     O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à 

chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo 

indispensável, o contacto deste caso com outro(s) colaboradores ou visitantes. 

Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas 

instalações 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que 

por sua vez, informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local 

informa a direção da unidade orgânica dos resultados dos testes laboratoriais e: 

No surgimentos de sintomas: 

     O hóspede deverá informar a rececão da sua condição clinica e contactar, ele 
próprio, a linha nacional Saúde 24: 808 24 24 24 

    Será de imediato encaminhado para um doa apartamentos de isolamento, ou 
poderá permanecer no seu apartamento em isolamento desde que esteja 
hospedado sozinho ou em apartamento com mais de um quarto. 

Na situação de caso suspeito validado: 

    O colaborador ou visitante doente deverá permanecer na area de isolamento 
(com mascara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à 
chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada 
pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão 
colhidas as amostras biológicas para realização de exams laboratoriais no INSA;  
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Procedimentos em 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. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Procedimentos na vigilância de contactos próximos 

Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, 
mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo 
de exposição de contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. O contacto 
próximo co caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

Colaborador do mesmo posto de 
trabalho (gabinete, sala, secção, zona 
até 2 metros) do caso; 
 
Colaborador ou visitante que esteve 
cara-a-cara com o caso confirmado ou 
que esteve com este em espaço 
fechado; 
 
Colaborador ou visitante que partilhou 
com o caso confirmado louça (pratos, 
copos, talheres), toalhas ou outros 
objetos ou equipamentos que possam 
estar contaminados com expetoração, 
sangue, gotículas respiratórias. 

Colaborador ou visitante que teve 
contacto esporádico (momentâneo) 
com o caso confirmado (ex. em 
movimento/circulação durante o qual 
houve exposição a 15 
gotículas/secreções respiratórias 
através de conversa cara-a cara 
superior a 15 minutos, tosse ou 
espirro); 
 
Colaborador ou visitante 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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Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 

Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Responsável, deve: 

Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida 

de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 

desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

  

  

 

 

A auto monitorização diária, feita pelo colaborador ou visitante, visa a avaliação da febre 

(medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e 

a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador ou visitante estiver no local de 

trabalho, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO; 

 

É importante sublinhar que: 

A vigilância de contacto próximos deve ser a seguinte: 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

Monitorização activa 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 a data da 
última exposição. 

Auto monitorização diária dos sintomas 
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar;  
 
Acompanhamento da situação pelo 
médico do trabalho, no caso de 
trabalhadores. 
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Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 

 

Área de Isolamento 

Na Coragem D’Autor Turismo Lda foi definida a área social do “Apartamento 101” como 

área de isolamento.Esta área deverá estar equipada com: 

 telefone; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito.  

Medidas de prevenção 

A Coragem D’Autor Turismo Lda deverá adotar as seguintes medidas: 

 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 entre o Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que identifique um 

trabalhador com sintomas na empresa – e a chefia direta e o empregador (ou alguém 

por este designado). 

Formar e sensibilizar os trabalhadores para: 

 

termómetro. 

Local para descanso e conforto do colaborador ou visitante 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 residues (com abertura não manual e saco de plástico); 

solução antisséptica de base alcoólica; 

toalhetes de papel; 

máscaras(s) cirúrgica(s) 

luvas descartáveis; 



 

10 

• Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com oantebraço fletido ou 

usar lenço de papel; higenizar as mãos após o contactos com secreções 

respiratórias); 

• Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água 

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 colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara) 

•  

 

 

  

 

Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns e 

instalações sanitárias, condicionada à sua existência no mercado.  

Divulgação de informação aos colaboradores e eventuais visitantes (quando 

necessário). 

Definição de uma área de isolamento. 

Distribuição de EPI´s aos colaboradores: máscaras e luvas. 

Implementação de Plano de Higienização  

   Procedimentos de conduta social  (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 
contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes – evitar o aperto de 
mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalaho partilhados ). 

Medidas de prevenção específicas 

A Coragem D’Autor Turismo Lda implementará de imediato as seguintes medidas: 
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Recomendações gerais  
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Técnica de higienizar as mãos com água e sabão 
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Segurança 

O Turismo de Portugal e The World Travel & Tourism Council disponibilizam os selos 

”Clean & Safe”, “Safe Travels” para distinguir as empresas do setor do Turismo que 

cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação  dos 

espaços com o novo coronavírus. 

A Coragem D’Autor Turismo Lda, compromete-se a cumprir este plano de contingência, 

com todos os requisitos e orientações, para cumprimento destas certificações. O 

Turismo seguro é responsabilidade de todos por isso contamos com o esforço de toda a 

equipa, fornecedores e clientes. 


