Boas Práticas
no Regresso ao Escritório

1
Regresso à normalidade
- Deverá ser lento e gradual;
- Os canais de comunicação
das medidas a serem aplicadas
devem garantir o alcance de
todos os interlocutores.
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Teletrabalho

Horários desfasados

- Manutenção do máximo
número de pessoas.

- Para minimizar o número
de pessoas no mesmo espaço
físico;
- Controlar a permissão
de presença física,
que deverá ser apenas
em situações justificadas, com
prova e prévia autorização.
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Mesas de Trabalho

Medição da
Temperatura Corporal

Cantina

- Com barreiras de
separação em acrílico ou
com um distanciamento
significativo entre
as pessoas.

- Deve ser colocado à
disposição um termómetro
para o efeito –
auto-monitorização;
- No caso do controlo da
temperatura por terceiros o registo deve ser feito
quando reportados sintomas
estranhos.

- Só poderão ser usadas
as cadeiras marcadas para
que se garantam as distâncias
mínimas.
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Limpeza permanente
- Para controlar e garantir a
limpeza dos pontos
de contacto com as mãos.
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Receção / Entrada
Edifício
- As filas na entrada do
edifício devem manter
distância social;
- As pessoas em fila, só
poderão permanecer quando
existam provas de que
precisam de se deslocar no
interior para trabalhar.
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Pagamentos
- De preferência, através do
formato cashless;
- Disponibilizar um desinfetante
próximo do terminal multibanco
que garanta a respetiva
desinfeção por cada ato de
pagamento.

11
Deslocação em
Viatura Própria
- Estimular o uso de viatura
própria dos seus
colaboradores
(em detrimento dos
transportes públicos);
- Garantir estacionamento
nas instalações, sempre
que possível.
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Máscaras e Gel
Desinfetante
- Disponibilizar unidades
individuais para
mobilidade exterior;
- Os colaboradores que se
deslocam de transportes
públicos, devem mudar de
máscara quando chegam
às instalações;
- A lavagem de mãos deverá
prevalecer sempre em
relação ao uso
de luvas.

12
Reuniões exteriores
- Devem ser evitadas;
- Em caso de necessidade
comprovada, deverão ser
aplicadas as regras
de segurança de saúde
mais exigentes em vigor
em cada uma das empresas
das pessoas que se vão
encontrar.
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Circulação e Utilização
do Edifício
- A utilização do elevador
deverá ser proibida
e o controlo dos acessos
deverá ser feito através
de cartões eletrónicos.

16
Sinalética com barras
no chão
- Definição da circulação no
piso para que seja única em
cada sentido e assim garantir
o distanciamento social.

14
Casas-de-banho
- Trincos desbloqueados
para portas entreabertas
(garantindo a privacidade)
e a abertura com os pés;
- Disponibilizar lenços de papel
para abertura por dentro
das portas depois da lavagem
de mãos.

15
Ar Condicionado
- Sempre ligado para que
não haja recirculação do ar
velho.

