Orientações para a execução das medidas a serem tomadas
pelos serviços públicos relativas aos trabalhadores durante o
período de combate à epidemia
1.

Destinatários
1) Trabalhadores que estiveram em qualquer região da Província de Hubei
nos últimos 14 dias;
2) Trabalhadores que, sem a adequada protecção, tiveram contacto com
pessoa(s) contagiada(s) com o novo tipo de coronavírus, mas que ainda
não foram classificados, pelos Serviços de Saúde, como pessoas que
tiveram esse contacto próximo;
3) Todos os trabalhadores do mesmo local ou equipa de trabalho onde se
encontrem mais de dois trabalhadores com febre, tosse aguda, dores
musculares ou diarreia.

2.

Execução das medidas
Os serviços públicos devem tomar medidas

para contactarem os seus

trabalhadores de forma atempada e darem-lhes conhecimento destas orientações,
bem como exigirem os respectivos trabalhadores que preencham, através da
Internet, a Declaração do estado de saúde dos trabalhadores dos serviços
públicos. Os dados recolhidos serão entregues aos correspondentes serviços
públicos para que estes tomem conhecimento e atentem no estado de saúde dos
seus trabalhadores, de modo a que possam adoptar, de forma atempada e eficaz,
as orientações para a execução das medidas de prevenção da epidemia agora
explanadas.
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A. Os serviços públicos devem tomar as seguintes medidas face ao pessoal
referido na alínea 1) do ponto anterior:
Exigir, aos trabalhadores, o isolamento domiciliário até 14 dias contados a
partir do dia seguinte à data da saída da Província de Hubei. As faltas
durante o isolamento serão consideradas justificadas, nos termos do artigo
135.º do ETAPM.
Durante o isolamento, no domicílio, o trabalhador deve cumprir as seguintes
medidas:
 Deixar de ir trabalhar e permanecer em casa, de onde não deve sair.
 Preencher duas vezes por dia a Declaração do estado de saúde dos
trabalhadores dos serviços públicos, através da Internet, de acordo
com o ponto 3 das presentes orientações.
 Usar obrigatoriamente máscara, ser cuidadoso com a higiene pessoal,
lavar as mãos com frequência, evitar contactos próximos com
familiares, tomar as refeições separadamente da sua família e manter
um ambiente com boa ventilação.
 Caso tenha febre (38.ºC ou superior), tosse aguda, dores musculares ou
diarreia, deverá comunicar, de imediato, o seu estado aos serviços de
emergência médica do Corpo de Bombeiros para ser transportado para
o hospital.
B. Os serviços devem tomar as seguintes medidas face ao pessoal referido na
alínea 2) do ponto anterior:
 Exigir aos respectivos trabalhadores o uso de máscaras e o
preenchimento da Declaração do estado de saúde dos trabalhadores
dos serviços públicos, através da Internet, conforme o ponto 3 destas
Orientações. Em casos de aparecimento de febre, tosse aguda, dores
musculares ou diarreia, deve encaminhar, de imediato, os padecentes
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para consulta médica.
 Caso o trabalhador pertença ao pessoal do atendimento ao público,
deverá, durante os 14 dias contados a partir do dia seguinte ao do
contacto com a pessoa contagiada, evitar trabalhos de recepção e
realizar, antes, trabalhos de retaguarda. Não sendo possível evitar-lhe
trabalhos de relação com o público, deverá, dentro do possível, ser-lhe
reduzido o período e/ou o número de atendimentos.
 Caso o trabalhador não pertença ao pessoal do atendimento ao público,
deverá também, dentro do possível, evitar-se o seu contacto, em serviço,
com outras pessoas, durante os 14 dias contados a partir do dia seguinte
ao do contacto com a pessoa contagiada.
 Exigir que os respectivos trabalhadores tenham em atenção a sua
higiene pessoal, nomeadamente, lavem com frequência as mãos e ao
expirrar ou tossir cubram a boca e o nariz com lenços de papel, cotovelo
ou roupa.
 Dentro do possível, reorganizar o local de trabalho e os lugares dos
trabalhadores, de modo a evitarem que os mesmos trabalhem em
espaços com grande concentração de pessoas.

C. Os serviços públicos devem tomar as seguintes medidas face ao pessoal
referido na alínea 3) do ponto anterior:
 Os trabalhadores com sintomas de febre, tosse aguda, dores musculares
ou diarreia devem ser encaminhados, de imediato, para consulta
médica.
 Face a outros trabalhadores que pertençam ao mesmo local ou equipa
de trabalho devem ser tomadas as mesmas medidas referidas no ponto
B.
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3.

Modo e frequência da Declaração do estado de saúde dos
trabalhadores dos serviços públicos
1) Modo de declaração
Todos os trabalhadores sujeitos à declaração,
incluindo os que se encontram em isolamento
domiciliário, devem obrigatoriamente apresentar a
declaração através do Sistema de declaração do
estado de saúde dos trabalhadores dos serviços
públicos proporcionado pela Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública (https://account.gov.mo/pt/hdeclare/ ou
através do código QR). Os serviços devem prestar apoio aos trabalhadores
com necessidades especiais, designadamente aos que não dominam
procedimentos informáticos.

2) Número de vezes a declarar
 Os trabalhadores referidos na alínea 1) do ponto 1 devem declarar o
seu estado diariamente, uma vez antes de 11H00, na parte da manhã e
outra, antes de 16H00 na da tarde, durante os 14 dias contados a partir
do dia seguinte ao da saída da Província de Hubei;
 Os trabalhadores referidos na alínea 2) do ponto 1 devem declarar o
seu estado diariamente antes de 11H00 na parte da manhã, durante os
14 dias contados a partir do dia seguinte ao do contacto com a pessoa
contagiada;
 Os trabalhadores referidos na alínea 3) do ponto 1 devem declarar o
seu estado diariamente antes de 11H00 na parte da manhã, durante 14
dias.
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