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1. Instruções Equipa de Segurança 
1.1 Definições 

a) Contact-Center – equipa que tem como função no âmbito do Plano de Contingência 
Coronavírus (COVID-19), estabelecer contato com o Elemento da Equipa/Segurança para efeitos 
de registo de dados de aluno/colaborador que apresenta sintomatologia e de seguida articula 
com a equipa de segurança e limpeza nos diferentes estádios da operação, conforme 
organigrama.  
A ocorrência será reportada ao Responsável de Supervisão que de imediato comunicará à Direção 
da FMUL e ao Gestor Técnico da FMUL ou iMM consoante a ligação institucional dos envolvidos.  
A sua atuação ficará registada em Ficha Própria (Formulário COVID.001.2020), que depois de 
preenchida deverá ser encaminhada para o Responsável de Supervisão para efeitos de Relatório 
de Incidente a apresentar à Direção da FMUL (Isabel Aguiar). 
Esta equipa fará ainda o registo de contato por parte de aluno/colaborador que tenha tido um 
resultado positivo, mas já não se encontre nas instalações. Os procedimentos a realizar são os 
mesmos que se encontram estabelecidos para a comunicação de aluno/colaborador que 
apresenta sintomatologia, mas confinado ao local de trabalho/estudo de quem estabeleceu o 
contato. 
A sua atuação ficará registada em Ficha Própria (Formulário COVID.002.2020), que depois de 
preenchida deverá ser encaminhada para o Responsável de Supervisão para efeitos de Relatório 
de Incidente a apresentar à Direção da FMUL (Isabel Aguiar). 
 
b) Gestor Técnico de atuação – elemento da equipa da FMUL e iMM João Lobo Antunes, 
responsável por assegurar a implementação do Plano em termos de segurança, manutenção e 
limpeza nas instalações; 
c) Gestor de material e equipamentos – elemento da equipa da FMUL, responsável por 
assegurar a existência de suporte à higienização regular e extraordinária, assim como os KITS de 
atuação em caso de ocorrência. Articula diretamente com a Área de Aprovisionamento para 
efeitos de reposição de stocks.  
A atividade de verificação de materiais é registada em Ficha Própria (Formulário 
COVID.003.2020 e COVID.004.2020) e entregue com periodicidade semanal ao Gestor Técnico de 
atuação. 
d) Segurança Edifício Egas Moniz – elemento da equipa de segurança, com funções móveis, 
a quem compete atuar de acordo com as instruções constantes do Organigrama; pode ainda 
assumir as funções de Elemento da Unidade em caso de ausência de elemento de Unidade, ser 
um aluno ou visitante. 
Tem ainda como competência o encerramento das áreas com eventual foco de infeção até à 
chegada da equipa de Desinfeção. 
e) Brigada Especial de Desinfeção – é constituída por duas equipas, uma por Edifício, que 
atuarão consoante a área de ocorrência de suspeita de COVID-19 (o Edifício Reynaldo dos Santos 
será assegurado pela equipa do Edifício Egas Moniz). Cada equipa terá uma encarregada e 3 
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trabalhadores, que estarão de prevenção no período das 6:00h às 20:00h todos os dias da semana 
e pelo período em que vigorar o Plano de Contingência COVID-19.  Fora deste período as áreas 
com potencial foco de infeção serão encerradas pela equipa de segurança.  
A sua atuação será registada no final do processo, através do preenchimento de Ficha Própria 
(Formulário COVID.005.2020). 
f) Brigada Regular de Desinfeção – é constituída por duas equipas, uma por Edifício, que 
atuarão diariamente em todas as áreas da FMUL, extensível aos parceiros AIDFM e AEFML. A sua 
atuação será registada através do preenchimento de Ficha Própria (Formulário COVID.006.2020). 
 

1.2 Instalações Especiais de Acesso Condicionado 
Constituem instalações de acesso condicionado, e como tal a intervenção da Brigada Especial de 
Desinfeção requer obrigatoriamente o acompanhamento de elemento responsável, adiante 
designado por “Coordenador Instalação Especial”, e cuja listagem será entregue ao Segurança do 
Edifício Egas Moniz, com cópia para o Contact-Center. Constituem Instalações Especiais de Acesso 
Condicionado: 

a. Biotério de Fisiologia da FMUL 
b. Biotério do iMM João Lobo Antunes 
c. Sala de Radioativos 
d. Teatro Anatómico 

 
As ocorrências de caso suspeito serão objeto de relatório sumário com os dados relevantes, 
acompanhado das Fichas produzidas pelo Contact-Center, Brigada Especial de Desinfeção e de 
Relatório de Serviço do Segurança do Edifício Egas Moniz mobilizado para a atuação. 
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS – SINTOMATOLOGIA NAS INSTALAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Se o local de Trabalho/Estudo for uma Instalação de Acesso Condicionado, o 
Segurança do Edifício Egas Moniz tem de avisar o respetivo Coordenador. A equipa Brigada Especial 
de Desinfeção só entra no espaço na presença Coordenador.  

Aluno/Colaborador apresenta 
sintomas 

Elemento da Unidade / Segurança equipa-
se com EPI e entrega máscara ao doente 

Elemento da Unidade 
|Segurança liga para o 

Contact-Center 
(926534705) 

Identifica-se, identifica a 
Unidade e os dados do 

doente 

Elemento da Unidade 
|Segurança 

acompanha o doente à 
Sala de Isolamento Contact-Center 

Informa Instalações e 
Equipamentos para a 

limpeza dos locais 

Entrega o  
Kit individual  

Introduz o doente na 
Sala de Isolamento 

Doente segue procedimentos 

afixados na Sala   

Doente contacta 
saúde 24 (808 24 24 24) 

Doente liga para o Contact-
Center 

(926534705) 

Fornece dados solicitados, 

Avisa elemento da Unidade | Segurança 
(47018) em caso de ausência de elemento 

de Unidade, ser um aluno ou visitante. 

Contact-Center 
Informa o Segurança EEM 
para abertura da Sala de 

Isolamento ao elemento da 
Unidade e para colocação de 
placa de “acesso Interdito” 

no local trabalho/estudo 

Contact-

Center 
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS – POSITIVO FORA DAS INSTALAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Se o local de Trabalho/Estudo for uma Instalação de Acesso Condicionado, o 
Segurança do Edifício Egas Moniz tem de avisar o respetivo Coordenador. A equipa Brigada Especial 
de Desinfeção só entra no espaço na presença Coordenador. 

  

Linha Covid19 

Informa Instalações e Equipamentos 
para a limpeza dos locais de 

trabalho/estudo, conforme instruções 
operacionais do Anexo VIII. 

Aluno/Colaborador COMUNICA caso positivo para o 
e-mail 

covid19@medicina.ulisboa.pt 

Identifica-se, indica as datas de presença nas 
instalações e descreve local de trabalho/estudo e 

contatos próximos na FMUL nas últimas 72h. 

Linha Covid19 

Informa contatos próximos para 
seguir as instruções da linha Saúde 

24. 
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1.3 Orientações Técnicas para a Equipa de 
Segurança 

 
A operacionalização das medidas previstas contará com a colaboração de colaboradores-chave, 
distribuídos da seguinte forma: o Responsável das Unidades e dois colaboradores a designar por 
este (poderá existir outra forma de organização no caso de Unidades em que o nº de elementos 
é insuficiente) e o Presidente da Associação de Estudantes e dois colaboradores a designar por 
este. A listagem com a identificação dos colaboradores chave será entregue ao Coordenador de 
Segurança com a operacionalização do Plano de Contingência. 
 
Em termos de medidas de contenção, os colaboradores-chave deverão garantir a disponibilização 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no âmbito da sua área de responsabilidade, orientar 
os suspeitos de infeção para a sala de isolamento, promover e assegurar a implementação das 
medidas de ação preconizadas no presente Plano de Contingência na respetiva Unidade. 
Na ausência do Colaborador-chave na Unidade ou se tratando de um aluno ou visitante o 
Segurança Edifício Egas Moniz (elemento móvel), assume as funções atribuídas ao Colaborador-
Chave. 
 
Atuação em situação de caso detetado em horário de expediente: 
O Elemento da Unidade e/ou o colaborador-chave da unidade, devidamente equipado (com 
máscara, luvas, bata descartável impermeável), deverá: 

1. Fornecer de imediato o equipamento de proteção individual (máscara) ao doente; 
2. Ligar para o Contact-Center pandemia da FMUL (926534705); 
3. Identificar-se, identificar a Unidade, fornecer o nome do colaborador com suspeita de 

infeção; 
4. Acompanhar o colaborador com suspeita de infeção à Sala de Isolamento; 
5. O Contact-Center pandemia deverá notificar o Gabinete Técnico, o qual deverá promover 

as medidas para a completa limpeza e desinfeção do posto de trabalho/estudo e possíveis 
locais de contacto; 

6. Uma vez chegados a Sala de Isolamento, o colaborador-chave deverá entregar um kit ao 
doente (que estará num armário, junto da sala de isolamento) e facultar o seu acesso à Sala 
de Isolamento. 

 
O doente deverá seguir as instruções que fazem parte do Kit: 
1. Verificar a Temperatura e tomar os comprimidos PARACETAMOL 1000mg, caso se confirme 

a febre; 
2. Contactar a Linha Saúde24 (808 24 24 24); 
3. Ligar para o Contact-Center pandemia (926534705) e fornecer os dados que lhe serão 

solicitados (Formulário COVID.001.2020); 
4. Deverá fazer novo contacto para o Contact-Center quando sair da sala, de forma a que 

possam ser desencadeados os procedimentos de limpeza 
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5. Desde o momento em que entra na Sala de Isolamento o doente deverá apenas sair da sala 
para seguir as instruções da Linha Saúde 24 (deslocar-se para casa ou entidade de saúde). 

 
Atuação em situação de caso detetado fora do horário de expediente: 
Segurança Edifício Egas Moniz (elemento móvel), assume as funções atribuídas ao Colaborador-
Chave, utilizando o KIT que lhe foi atribuído e seguindo todas as instruções indicadas para a 
situação dentro do horário de expediente (pontos 1 a 6). 
 

O Segurança do EEM terá a seu cargo: 
a) Na sequência de comunicação de Contact-Center, procede à abertura da Sala de 

Isolamento (Sala P0C-74) e das Instalações Sanitárias Reservadas. Procede à 
abertura de porta de acesso ao Instituto de Medicina Preventiva localizada junto 
ao elevador de modo a facilitar o acesso à Sala de Isolamento sem qualquer 
restrição por parte do doente e do Elemento da Unidade; 

b) Deve confirmar com o Contact-Center o local de trabalho/estudo do doente e caso 
seja enquadrado numa instalação especial de acesso condicionado, contactará de 
imediato o elemento que irá coordenar a Brigada Especial de Desinfeção, de 
acordo com a lista fornecida pela Dra. Dina Rodrigues e Dra. Sara Santos; 

c) Deve informar o Contact-Center de que se trata de uma Instalação Especial de 
Acesso Condicionado e como tal a Brigada Especial de Desinfeção não deve 
intervir sem a chegada do elemento que irá coordenar os trabalhos/estudos; 

d) A chave do armário onde se encontram os kits para entrega aos doentes. Deverá 
abrir o armário para que o colaborador-chave retire um Kit e fechar o armário em 
seguida, retornando ao seu posto; 

e) A chave do armário (que se encontra no piso 01, na área técnica) onde estará o 
equipamento de proteção e batas das funcionárias da Brigada de Desinfeção dos 
postos de trabalho/estudo e das Salas de Isolamento. Esta chave deverá ser 
entregue apenas às encarregadas da limpeza ou à funcionária que esteja 
eventualmente em sua substituição; 

f) Placas a afixar na Área de trabalho/estudo do infetado, com a indicação “COVID-
19 – SALA INTERDITA”, devidamente protegido com o EPI. Estas só serão retiradas 
depois da Brigada de Desinfeção concluir o trabalho/estudo de higienização do 
local, depois de serem devidamente desinfetadas; 

g) Contatar a Coordenadora do Gabinete Técnico, Dra. Dina Rodrigues; 
h) Registar a Ocorrência no Relatório de Serviço, com detalhe de atuação conforme 

descrito no presente Procedimento. 
 

 


