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Procedimentos de atuação num Caso Suspeito de infeção pelo Coronavírus COVID-19 

O presente documento estabelece as medidas a seguir pelos COLABORADORES/ESTUDANTES da MAIÊUTICA – 

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR, C.R.L. no caso de terem sintomas de uma possível infeção pelo 

Coronavírus COVID-19. 

1. Caso apresente sintomas compatíveis com a definição possível infeção de COVID-19 (Febre / Tosse / 

Dificuldade Respiratória), deve contactar os serviços de apoio da Maiêutica (+351 229 866 019), seguir as 

instruções do colaborador e dirigir-se de imediato para a área de “isolamento” mais próxima (Posto Médico 

localizado no Edifício D – Piso 0 ou a Sala de Reuniões localizado no Edifício B – Piso 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durante a deslocação para a área de “isolamento”, deve manter uma distância de segurança mínima de 2 

metros em relação a qualquer pessoa e evitar o contacto com qualquer superfície. 

3. Na chegada à área de “isolamento” deve entrar de imediato no local. 

4. A Equipa de apoio irá fornecer as orientações necessárias. 

5. Na área de “isolamento” estará disponível uma solução antisséptica de base alcoólica, com a qual deve efetuar 

a desinfeção das mãos, e um kit com uma máscara de proteção respiratória, luvas de proteção e termómetro. 

De seguida, deve colocar as luvas e a máscara de proteção respiratória, seguindo as instruções existentes 

junto da máscara de proteção. 

6. Através do telefone existente no local, deve efetuar o contacto com o SNS24, através do número 808 24 24 

24, e seguir os procedimentos transmitidos pela equipa do SNS24. 

7. Deve permanecer no local e manter informada a Equipa de Apoio sobre o ponto de situação. 

8. Em caso de ser uma situação de Caso Suspeito validado pelo SNS24 deverá permanecer no local até à 

chegada do INEM. Caso contrário, deverá seguir os procedimentos transmitidos pela equipa do SNS24. 

9. Caso esteja em casa, ou regresse de um país com elevado risco de transmissão do COVID-19, deverá 

permanecer em casa, efetuar o contacto com o SNS24 e manter informada a MAIÊUTICA – COOPERATIVA 

DE ENSINO SUPERIOR, C.R.L. (+351 229 866 019). 


