Identificação dos Perigos e Avaliação dos Riscos
Atividade
Perigo
Geral

Tipo de
Agente

Riscos

Específica

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

A

Agentes
biológicos

Temporal
E

E

A

A

P

Critérios
Grav.

C

Prob.

B

Requisito
Legal

Aceit.

C

3

Causas

Limpeza das
instalações

Escritório - utilização
das instalações

Contacto com
agentes
biológicos

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Riscos biológicos

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

Doenças

Agentes
biológicos

A

Agentes
biológicos

E

E

A

A

C

C

B

B

C

C

3

3

Aterro

Exploração diária

Contacto com
agentes
biológicos

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Riscos biológicos

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

Doenças

Agentes
biológicos

Agentes
biológicos

A

E

E

A

A

C

C

B

B

C

C

3

3

Matéria

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Limpeza deficiente

Intensificação da limpeza e desinfeção, garantir a efetiva desinfeção diária dos locais de trabalho
recorrendo a produtos desinfetantes na limpeza do chão e mobiliário (mesas, telefones, computadores,
teclados e ratos). Sensibilização dos colaboradores para a lavagem e desinfeção das mãos e braços após o
contacto com resíduos, superficies, bem como a realização de operações de limpeza e desinfeção regular dos
postos de trabalho, de forma a evitar contaminações por vários agentes biológicos;
As instalações são limpas 2 vezes/semana devendo ser desinfetadas com maior frequência em situação
de emergência Covid-19, higienizando instalações sanitárias, maçanetas e puxadores de portas,
interruptores de luz, botões da impressora, comandos de ares condicionados, puxadores de portas,
caixa de velocidades e volantes de veículos caso haja necessidade de utilizar.
Disponibilização de toalhetes e doseadores de desinfetantes antisépticos de base alcoólica nos locais
de trabalho.
Promover o arejamento dos espaços

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, a toda a estrutura da empresa, clientes e fornecedores,
elaborado conforme previsto na Orientação da DGS n.º06/2020 de 26/02/2020.
Difusão da informação, no que diz respeito a informar e formar os trabalhadores - alínea 5.2.6.
Explicação da Orientação da DGS n.º 06/2020 de 26/02/2020, Plano de Contingência e Poster informativo, aos
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
colaboradores, por forma a consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como
Exposição a agentes biológicos
dar a conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores e trabalho em espelho.
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
nº19/2020 de 03/04/2020
Deve assegurar-se os serviços essenciais, mas sempre que possível previligiar o teletrabalho
Orientações e Recomendações da APA para
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
a gestão de resíduos em situação de
de Contingência) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a soluções de base alcóolica
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à entrada e à saída de trabalho
Despacho MAAC
com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de Contingência).
Decreto do Presidente da República n.º 14 A correspondência física deve ser enviada em formato digital atrávés do: geral@residuosdonordeste.pt.
A/2020, de 18 de março e renovação do
Suspender reuniões presenciais e preveligiar que as mesmas se realizem por videoconferencia (Skype) ou
estado de emergência pelo Decreto do
telefone.
Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de
Processos de pagamentos e transferência sejam via online (DAF), evitando assinaturas presenciais
Abril.
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos e
reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.

Limpeza deficiente

Intensificação da limpeza e desinfeção, garantir a efetiva desinfeção diária dos locais de trabalho
recorrendo a produtos desinfetantes na limpeza do chão e mobiliário (mesas, telefones, computadores,
teclados e ratos). Sensibilização dos colaboradores para a lavagem e desinfeção das mãos e braços após o
contacto com resíduos, superficies, bem como a realização de operações de limpeza e desinfeção regular dos
postos de trabalho, de forma a evitar contaminações por vários agentes biológicos;
As instalações administrativas, refeitório, balneários e casas de banho eram limpas 1 vez/semana,
passaram a ser higienizadas 3 vezes/semana, devendo ser desinfetadas com maior frequência em situação
de emergência Covid-19, higienizando também , maçanetas e puxadores de portas, interruptores de luz,
botões da impressora, comandos de ares condicionados, puxadores de portas, caixa de velocidades e
volantes de veículos caso haja necessidade de utilizar.
Disponibilização de toalhetes e doseadores de desinfetantes antisépticos de base alcoólica nos locais
de trabalho.
Promover o arejamento dos espaços

Edifício
Administrati
vo Aterro

Limpeza das
instalações

Medidas Preventivas

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, a toda a estrutura da empresa, clientes e fornecedores,
elaborado conforme previsto na Orientação da DGS n.º06/2020 de 26/02/2020.
Difusão da informação, no que diz respeito a informar e formar os trabalhadores - alínea 5.2.6.
Explicação da Orientação da DGS n.º 06/2020 de 26/02/2020, Plano de Contingência e Poster informativo, aos
colaboradores, por forma a consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como
dar a conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores e trabalho em espelho.
Exposição a agentes biológicos
Deve assegurar-se os serviços essenciais, mas sempre que possível previligiar o teletrabalho
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
de Contingência) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a soluções de base alcóolica
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
(ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à entrada e à saída de trabalho
nº19/2020 de 03/04/2020
com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de Contingência).
Orientações e Recomendações da APA para
As visitas de fornecedores e clientes devem ser limitadas e ser previligiada a comunicação, por telefone e email, a
a gestão de resíduos em situação de
correspondência física deve ser enviada em formato digital atrávés do: geral@residuosdonordeste.pt.
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) Suspender reuniões presenciais e preveligiar que as mesmas se realizem por videoconferencia (Skype) ou
Despacho MAAC
telefone.
Decreto do Presidente da República n.º 14 As formações devem ser adiadas, suspensas ou frequentadas à distância
A/2020, de 18 de março e renovação do
Processos de pagamentos e transferência sejam via online (DAF), evitando assinaturas presenciais
estado de emergência pelo Decreto do
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
Abril.
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula (Orientação
da DGSn.º 19/2020 de 03/04/2020)
Como agentes de saúde pública, a Resíduos do Nordeste através das redes sociais fez a difusão de medidas
preventivas com a finalidade de sensibilizar sobre a correta deposição de resíduos de equipamentos de proteção
individual em situação de pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)
O DG procede à difusão do relatório de situação COVID da ULSNE da área de intervenção da Resíduos do
Nordeste, para se acompanhar a evolução da pandemia.

Sede RN

Escritório - utilização
das instalações

Situação
N

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Higiene no trabalho. Exposição a agentes
biológicos
Relatório APRECIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS.

Higiene no trabalho. Exposição a agentes
biológicos
Relatório APRECIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS.

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação "in
situ"
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por forma a
consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a conhecer as
manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento no Aterro, Centro de Triagem e ETAL Exposição a agentes biológicos
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
sala da Eco-Aula.
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores, sendo crítico o
nº19/2020 de 03/04/2020
espaço de refeições, deve evitar-se virem todos juntos a almoçar no mesmo horário, fasear e evitar a
Orientações e Recomendações da APA para
entrada nas áreas sociais com EPI´s sujos.
a gestão de resíduos em situação de
Reforço das medidas de higiene com entrega dos produtos e materiais necessários (detergente da
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) lavagem das mãos, solução anti-séptica da lavagem das mãos, detergente desinfetante para limpezas das
Despacho MAAC
superficies), reforço de dispensadores com as soluções desinfetantes, toalhetes de papel, luvas de nitrilo e
Decreto do Presidente da República n.º 14 kit de emergência em caso de infeção
A/2020, de 18 de março e renovação do
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
estado de emergência pelo Decreto do
de Contingência afixado junto aos lavatórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
Abril.
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de

ETAL

Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos ou
viseira e reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.

RN.055.02

Controlo Operacional e
Monitorização ETAL

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

Agentes
biológicos

E

A

C

B

C

20-04-2020

3

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação "in
situ"
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por forma a
consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a conhecer as
manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
Exposição a agentes biológicos
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento no Aterro, Centro de Triagem e ETAL (Ver Plano de Contingência e Orientações da
sala da Eco-Aula.
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores, atenção na
nº19/2020 de 03/04/2020
transfega e contato com motorista no fornecimento do ácido
Orientações e Recomendações da APA para
Reforço das medidas de higiene com entrega dos produtos e materiais necessários (detergente da
a gestão de resíduos em situação de
lavagem das mãos, solução anti-séptica da lavagem das mãos, detergente desinfetante para limpezas das
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) superficies), reforço de dispensadores com as soluções desinfetantes, toalhetes de papel, luvas de nitrilo e
Despacho MAAC
kit de emergência em caso de infeção
Decreto do Presidente da República n.º 14 Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
A/2020, de 18 de março e renovação do
de Contingência afixado junto aos lavatórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
estado de emergência pelo Decreto do
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de
Abril.
Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos ou
viseira e reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.
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Identificação dos Perigos e Avaliação dos Riscos
Atividade
Perigo

Estações de Transferência

Recolha Seletiva (RN)

Geral

Tipo de
Agente

Riscos

Específica

Recolha Seletiva de
Ecopontos e
Trapezoidais

Controlo Operacional e
Monitorização ET´s

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

Doenças

Agentes
biológicos

Agentes
biológicos

Situação
N

A

Temporal
E

E

E

A

A

A

P

Critérios
Grav.

C

C

Prob.

B

B

Requisito
Legal

Aceit.

C

C

3

3

Causas

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Medidas Preventivas

Matéria

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação "in
situ"
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por forma a
consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a conhecer as
manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento - sala da Eco-Aula.
Planificação das atividades tendo em consideração, o assegurar dos serviços essenciais, para garantir
saúde pública - reforço nas medidas de segurança, antes de se proceder à recolha de materiais seletivos,
proceder à desinfeção dos ecopontos e contentores com recurso a líquidos desinfetantes, com
hipoclorito de sódio e os colaboradores protegidos com os seguintes EPI´s para a sua aplicação: fato
integral em polipropileno, calçado de segurança impermeável, luvas de nitrilo, máscara FFP2 ou 3 e
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
viseira.
Exposição a agentes biológicos
Garantir o distanciamento social (evitar contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro
entre colaboradores, se em trajeto não é possível dentro da cabine garantir a distância de segurança devem usar (Ver Plano de Contingência e Orientações da
DGS n.º06 de 26/02/2020
máscara.
Reforço das medidas de higiene com entrega dos produtos e materiais necessários (detergente e solução
antiséptica da lavagem das mãos, detergente desinfetante para limpezas das superficies), entrega de toalhetes de
papel, luvas de nitrilo e sacos do lixo para colocação após o uso e kit de emergência em caso de infeção
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
de Contingência afixado junto aos lavatórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de
Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos ou
viseira

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação "in
situ"
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por forma a
consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a conhecer as
manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento no Aterro, Centro de Triagem e ETAL Exposição a agentes biológicos
sala da Eco-Aula.
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores, sendo crítico o
nº19/2020 de 03/04/2020
espaço de refeições, deve evitar-se virem todos juntos a almoçar no mesmo horário, fasear e evitar a
Orientações e Recomendações da APA para
entrada nas áreas sociais com EPI´s sujos.
a gestão de resíduos em situação de
Reforço das medidas de higiene com entrega dos produtos e materiais necessários (detergente da
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) lavagem das mãos, solução anti-séptica da lavagem das mãos, detergente desinfetante para limpezas das
Despacho MAAC
superficies), reforço de dispensadores com as soluções desinfetantes, toalhetes de papel, luvas de nitrilo e
Decreto do Presidente da República n.º 14 kit de emergência em caso de infeção
A/2020, de 18 de março e renovação do
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
estado de emergência pelo Decreto do
de Contingência afixado junto aos lavatórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
Presidente
da
República
n.º 17-A/2020 de 2 de
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
Abril.
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de

Centro de Triagem

UTMB

Ecocentros

Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos ou
viseira e reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.

RN.055.02

Receção e
Acondicionamento de
resíduos

Controlo Operacional e
Monitorização da
UTMB

Controlo Operacional e
Monitorização do
Centro de Triagem

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Contato com
agentes
biológicos SARS-CoV-2

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Exposição a agentes
biológicos - Infeção e
transmissão do virus
SARS Cov-2 (COVID-19)

Doenças

Doenças

Doenças

Agentes
biológicos

Agentes
biológicos

Agentes
biológicos

E

E

E

A

A

A

C

C

C

B

B

B

C

C

C

20-04-2020

3

3

3

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação
"in situ" e entrega em mão, bem como o kit de emergência.
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por
forma a consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a
conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento - casa de banho
Reforçar a necessidade das medidas de higiene quer pessoais quer coletivas, dos espaços em uso e
providenciar o areajamento dos mesmos, entrega dos materiais para a limpeza e desinfeção, toalhetes
de base alcólica, sabão e liquido desinfetante para o chão e superficies.
Planificação das atividades com vista a assegurar serviços considerados essenciais, para o efeito garantir o
distanciamento social (evitar contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
de Contingência e afixação junto aos lavtórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de
Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos.

Higiene no trabalho. Exposição a agentes
biológicos
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
DGS n.º06 de 26/02/2020

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, a toda a estrutura da empresa, clientes e fornecedores,
elaborado conforme previsto na Orientação da DGS n.º06/2020 de 26/02/2020.
Difusão da informação no que diz respeito a informar e formar os trabalhadores - alínea 5.2.6.
Explicação da Orientação da DGS n.º 06/2020 de 26/02/2020, Plano de Contingência e Poster informativo, aos
colaboradores, por forma a consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como
dar a conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores, crítico a triagem de
resíduos, suspender em fase de pandemia, resíduos com destino a aterro
Deve assegurar-se os serviços essenciais, garantindo saúde pública, recolha feita com maior periodicidade, mas
para o efeito deve reforçar-se as medidas de segurança, desinfeção dos contentores de recolha indiferenciada
com recurso a líquidos desinfetantes, como o hipoclorito de sódio e os colaboradores protegidos com os
seguintes EPI´s para proceder à desinfeção: fato integral em polipropileno, calçado de segurança impermeável,
luvas de nitrilo, máscara FFP2 ou 3 e viseira, nesta tarefa aumenta o risco, pela exposição a gotículas.
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
de Contingência) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a soluções de base alcóolica
(ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à entrada e à saída de trabalho
com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos e
reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.

Higiene no trabalho. Exposição a agentes
biológicos
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
DGS n.º06 de 26/02/2020

Comportamento
inseguro e/ou
ambiente externo

Divulgar o Plano de Contingência Covid-19, no sentido de informar e formar os trabalhadores - formação "in
situ"
Afixar nos locais habituais e explicar o Plano de Contingência e poster informativo, aos colaboradores, por forma a
consciencializar para a adoção e cumprimento das medidas preventivas, bem como dar a conhecer as
manifestações da doença, modo de transmissão e as medidas de autoproteção.
Clarificar as medidas que estão a ser tomadas e implementadas, bem como o procedimento a adoptar em
caso de um colaborador com infeção: definição da área de isolamento no Aterro, Centro de Triagem e ETAL Segurança, Higiene e Saúde no trabalho.
sala da Eco-Aula.
Exposição a agentes biológicos
Planificação das atividades tendo em consideração, entre outras limitações, o distanciamento social (evitar
(Ver Plano de Contingência e Orientações da
contato próximo com as pessoas) - distância mínima de um metro entre colaboradores, sendo crítico o
DGS n.º06/2020 de 26/02/2020, nº10/2020 de
espaço de refeições, deve evitar-se virem todos juntos a almoçar no mesmo horário, fasear e evitar a
16/03/2020, n.º 14/2020 de 21/03/2020 e
entrada nas áreas sociais com EPI´s sujos.
nº19/2020 de 03/04/2020
Na unidade de triagem os resíduos recicláveis recolhidos seletivamente devem ser submetidos a um
Orientações e Recomendações da APA para
período de armazenagem de, pelo menos, 72 horas prévio ao seu processamento, periodo de quarentena
a gestão de resíduos em situação de
necessário à segurança dos colaboradores, evitando a propagação do novo Coronavirus
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) Reforço das medidas de higiene com entrega dos produtos e materiais necessários (detergente da
Despacho MAAC
lavagem das mãos, solução anti-séptica da lavagem das mãos, detergente desinfetante para limpezas das
Decreto do Presidente da República n.º 14 superficies), reforço de dispensadores com as soluções desinfetantes, toalhetes de papel, luvas de nitrilo e
A/2020, de 18 de março e renovação do
kit de emergência em caso de infeção
estado de emergência pelo Decreto do
Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; Cumprir as medidas de higiene das mãos (ver diap.8 do Plano
Presidente da República n.º 17-A/2020 de 2 de
de Contingência afixado junto aos lavatórios) e limpeza de objetos de trabalho e superficies com recurso a
Abril.
soluções de base alcóolica (ver anexo I do Plano de Contingência); Monitorização de temperatura corporal à
entrada e à saída de trabalho com recurso a termómetro de infravermelhos à distância (ver anexo II do Plano de
Contingência).
Com o objetivo de proteger as vias mais suscetíveis de entrada de virus, nariz, boca e olhos de eventuais contatos
das próprias mãos, por forma a reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção, recomenda-se a
utilização dos seguintes EPI´s: luvas descartáveis, máscaras FFP2 de preferência sem válvula e óculos ou
viseira e reforça-se a necessidade de higienização dos próprios EPI, no mínimo diária.
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