PLANO DE AÇÃO EM CASO SUSPEITO COVID19
1- Informar ao suspeito que não deve sair da Quinta das Murtas
2- O funcionário deve ir ao escritório e abrir o Kit Nº1
a. Deve pôr luvas, fato de proteção, máscara FFP2, touca e viseira/óculos.
b. Pegar o resto do conteúdo do kit Nº1:
i. Kit de proteção para o suspeito
ii. Termómetro
iii. inquérito ao suspeito e caneta
3- Entregar máscara e luvas ao suspeito e mostrar como colocar e ajustar se for preciso.
4- Acompanhar suspeito ao quarto de isolamento (Q8).
(Se o suspeito estiver hospedado com mais pessoas, elas deverão permanecer no quarto).
5- Informar à gerência.
6- Informar a governança para higienizar os espaços
7- Entregar termómetro e checar temperatura e sintomatologia:
Febre (acima de 37.5º) tosse seca e dificuldade em respirar.
8- Entregar inquérito e caneta ao suspeito para ele preencher.
9- Certificar que o cliente tem meios de ligar ao SNS24 (808 24 24 24) e liga.
10- Se não for confirmado como contagiado pelo SNS24: termina o procedimento
11- Se for confirmado pelo SNS24 (808 24 24 24), a ligação vai ser transferida para o LAM.
a. O cliente fica isolado aguardando novas indicações das autoridades sanitárias.
b. Informar aos demais funcionários da existência do caso para:
i. Interditar e lacrar o quarto do contagiado até indicação das autoridades.
ii. Todos os funcionários devem dirigir-se ao ponto de encontro (ao pé da mesa de picnic).
iii. Todos devem checar a temperatura corporal e estar atentos a qualquer sintoma.
c. *Ligar para a Ambipombal (927 818 447) trazer contentores para o quarto de isolamento.
d. *Ligar para empresa Fitisan (915 414 327) para higienizar os espaços comuns.
*Sandra Contente ou Rômulo Alves
e. Levar os Kits Nº 2 e Kit Nº 3 ao quarto de isolamento.
a. Kit 2 (contém produtos de limpeza)
b. Kit 3 (produtos alimentares e uma lista de restaurantes com delivery)
f. Fornecer contatos telefónicos de Sandra, Rômulo e Miguel caso precise de falar
i. Sandra Contente: 00 351 964 406 573
ii. Rômulo Alves: 00 351 9156 48812
iii. Cristina Teiga: 00 351 932 619 108
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