O empregado apresenta-se para trabalhar ou telefona ao seu patrão ou empregador
O empregado tem
sintomas

Contacto directo2
com Covid +

🤧

🤒

São evocativas1 da
Covid?
Pelo menos 1 sintoma
principal ou pelo menos
2 sintomas menores

😀
4

Contacto de alto risco ?

O empregado deve autocontrolo durante 7 dias,
mas pode permanecer no
trabalho.
Novo sintoma?

Sim

O empregado deve
abandonar o trabalho e
deve consultar o seu
médico.
Será submetido a um teste
PCR e permanecerá
afastado do trabalho pelo
menos até que o resultado

🤒

😀

Contacto de baixo risco5 ?

Se aparecerem sintomas

Não

O empregado é colocado
em quarentena durante 7
dias.
Teste PCR no dia 6
Regresso ao trabalho se o
teste for negativo

O empregado deve
abandonar o trabalho e
deve consultar o seu
médico.
Será submetido a um teste
PCR e permanecerá
afastado do trabalho pelo
menos até que o resultado

seja conhecido.
1

Sintomas sugestivos de Covid
- Início abrupto dos sintomas e
- Pelo menos um sintoma maior ou
2 sintomas menores são
necessários
Sintomas principais
- Tosse seca, dificuldade em
respirar, aperto no peito,
perturbação do paladar e/ou
cheiro
Sintomas menores
- Febre ≥ 38, dores musculares,
fadiga, dores de cabeça, dores de
garganta, diarreia, lesões cutâneas

😀

O empregado deve autocontrolo durante 14 dias,
mas pode permanecer no
trabalho.
Sem teste PCR

Não

Sim

Contacto indirecto3 com
Covid +

2

Contacto directo: contacto pessoal com um Covid + (colega, amigo)
Contacto indirecto: contacto com outra pessoa que tenha estado em
contacto directo com um Covid + (colega de turma do meu filho)
4 Contacto de alto risco
- Contacto cara a cara ou em espaço confinado (por exemplo,
reunião), > 15 minutos dentro de 2m sem usar a máscara
correctamente
- Contacto físico directo: por exemplo, apertar a mão, beijar, etc.
- Contacto desprotegido com secreções (cuspir...)
- No transporte, num raio de 2 lugares em todas as direcções, sem
usar máscara ou respeitar gestos de barreira.
5 Contacto de baixo risco
- Contacto cara a cara ou em espaço confinado (por exemplo,
reunião), < 15 minutos dentro de 2m com o ajuste correcto da
máscara
- No transporte, num raio de 2 lugares em todas as direcções, usando
uma máscara e respeitando os gestos de barreira.
3
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