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Contexto Medidas 

Reserva  Informar o responsável pela reserva sobre o protocolo COVID-19 e todas as precauções a tomar. 

Receção 
(Briefing) 

 Negar o acesso a quem tenha sintomas associados ao Covid-19 (questionário de despistagem); 
 Disponibilizar sinalização adequada de como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção COVID-19. 
 Controlo de temperatura (caso aplicável); 
 Garantir a distância de segurança entre todos os intervenientes (pelo menos 2 metros de distância); 
 Disponibilizar gel desinfetante para higienização das mãos nas zonas comuns; 
 Utilização de máscaras de proteção (cada participante deverá ter a sua própria máscara). 

Formação  Favorecer o ensino à distância (e-learning) complementado com sessões online (ex: Zoom) acompanhadas pelo instrutor; 
 Em aulas obrigatórias presenciais (ex: exames teóricos) garantir a distância de segurança entre os alunos (com a redução do 

número de alunos em sala de aula) e cada aluno deverá ter o seu próprio material (ex: canetas, caderno de apontamentos); 
 Uso de equipamento de proteção individual (EPI) segundo as normas em vigor; 

Durante a 
atividade 

 Garantir que todos os participantes cumprem os procedimentos de higiéne pessoal antes de iniciarem a atividade: 
o Garantir a distância de segurança entre todos os participantes; 
o Reduzir o número de participantes por monitor se necessário; 
o Utlização de máscaras de proteção (cada participante deverá ter a sua própria máscara). 
o Evitar tocar no equipamento de outros participantes; 
o Dar preferência ao check visual; 
o Cada participante deve ser autónomo no transporte e manipulação do seu equipamento; 

Emergências / 
RCP 

 Seguir as normas habituais com equipamento de EPI mas não realizar as ventilações de socorro / utlizar desfibrilhadores 
automáticos se necessário. 

Lavagem e 
desinfeção de 
equipamentos 

 Utilizar de desinfetantes eficazes na neutralização do virús, que não danifiquem os materiais; 
 Equipamentos em contacto direto com a cara- lavagem com utilização de desinfetantes nomeadamente de soluções à base de 

lixívia com tempo de aplicação de 15 minutos posterior enxaguamento em água corrente; 
 Restante material - lavagem por imersão em soluções com água e sabão, pode ser adicionado um desinfetante (exemplo: 

Cressi Enzim 5000 Enzymatic Deodorizer); 
 Deixar o equipamento a secar ao ar livre e armazenar em locais devidamente desinfetados; 
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 Transportar os equipamentos em caixas individuais e identificadas com o nome do cliente, quando aplicável. 

Pagamento  Dar preferência a pagamentos com cartão ou transferência. 

Limpeza de 
zonas comuns 
(casa banho, 

etc) 

 Desinfeção frequente (antes e após de cada utilização) com desinfetantes eficazes na neutralização do virús, nomeadamente 
soluções à base de lixívia (diluída em água de acordo com as recomendações); 

 Disponibilizar caixotes do lixo com tampa que devem ser esvaziados imediatamente após a utilização do espaço. 

 

 

 

Considerações gerais: 

A Quinta de Valdeira compromete-se a seguir todas as recomendações de acordo com o protocolo CLEAN&SAFE, podendo ser necessário atualizar o 

protocolo a qualquer momento. 

Staff 

 Todos os elementos do staff usam EPI certificado e possuem formação para a prevenção em Covid-19 

Desinfetante à base de alcóol (75%) 

 Apenas usado longe dos equipamentos com risco de inflamação. 

Desinfetante à base de lixivia (hipoclorito de sódio) 

 A percentagem de hipoclorito de sódio deve ser ajustada às superfícies / objectos a desinfetar de modo a evitar irritação do sistema respiratório 

(0.1% é suficiente na maioria das superfícies mas nas casas de banho pode usar-se uma percentagem mais alta – 0.5%) 

 


