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Comunicação complementar aos trabalhadores no âmbito do Plano 
de Contingência - Coronavírus 2019-nCoV 

 

Como se transmite o Coronavírus 2019-nCoV? 

A transmissão do Coronavírus 2019-nCoV entre humanos ocorre através de gotículas associadas a tosse 
e a expectoração, assim como através do contacto com superfícies ou objetos contaminados. 
 
A transmissão ocorre entre pessoas antes mesmo do início da manifestação de doença. 

 

Qual a sintomatologia da doença causada pelo Coronavírus 2019-nCoV? 

A sintomatologia é essencialmente respiratória, semelhante a síndrome gripal, consistindo em febre, 
tosse, expectoração, dificuldade respiratória. Nem todos os sintomas estão presentes em simultâneo. 

A doença tem maior gravidade em pessoas mais idosas, com doenças crónicas ou sob medicação que 
lhes reduz as defesas. 

 

Como me posso proteger do Coronavírus 2019-nCoV? 

Para além das medidas preventivas individuais e coletivas, mencionadas na informação anterior, a 
principal medida de prevenção consiste em não se deslocar para áreas com infeção ativa, atualmente 
essas áreas são: China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão e as regiões italianas de Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto. 
 
 
Deste modo, são fortemente desaconselhadas todas as deslocações evitáveis para essas regiões. Em 
caso de absoluta necessidade, são recomendados o uso de máscara facial na presença de pessoas com 
sintomas respiratórios ou em locais fechados, recomendando-se igualmente a frequente higienização 
das mãos com água e sabão ou com soluções alcoólicas, após o contacto com superfícies de uso 
comum. 
 
Dada a evolução rápida da situação, abrangendo cada vez áreas mais amplas, com restrições maiores à 
mobilidade, são globalmente desaconselhadas viagens não necessárias para fora do País. 
 
 
Como proceder se regressar de uma área afetada? 
Ao regressar de uma área afetada e apresentar queixas respiratórias, antes de se deslocar aos serviços 
de saúde ou ao seu local de trabalho, deve entrar em contacto com o 808 24 24 24  (Linha SNS24) e 
seguir as instruções. 
 
Deve colocar uma máscara facial em todas as deslocações em que contacte com outras pessoas. 
 
Mesmo que não apresente sintomas ao regressar de uma área afetada, mantenha o uso de máscara 
quando estiver em contato com outras pessoas, nomeadamente no seu local de trabalho e em locais 
públicos, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão de infeção. 

Deve igualmente informar de imediato a Diretora/Coordenadora Técnica deste Centro Social. 
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