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E se for detectado
um doente?
Há Plano de Contingência na sua empresa?
Deve isolar-se o doente imediatamente
Deve contactar-se o médico do trabalho
e o serviço de SAÚDE 24, no nº de tel. 808 24 24 24
Devem determinar-se os locais e pessoas de risco
Devem determinar-se quarentenas a locais e pessoas
Deve acompanhar-se a situação clínica de todos
Devem reforçar-se as medidas de prevenção
Só as autoridad
es de saúde po
dem ord
suspensão ou en
cerramento tem enar a interrupção,
porário da empr
ou estabelecim
esa
ento, em caso d
e contágio.
Os trabalhadore
s impedidos, po
r este motivo, d
a sua actividade
e exercer
profissional, são
equiparados
ao regime de pr
otecção na doen
ça.
O mesmo se pa
ssa para assistên
situações de co
cia a filho ou ne
ntracção de grip
to, face a
e A ou de perigo
real de contágio
.
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Mais dúvidas?
Não se esqueça
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Portal de SHST e Fórum http://shst.cgtp.pt
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Devemos exigir:

Medidas concretas

Medidas informativas e formativas

O que é a gripe A; como se transmite?
O que fazer quando tenho os primeiros sintomas?
O que é a quarentena?
Que cuidados devo tomar?
Qual o plano de prevenção?
Qual o plano de contingência?
Medidas de Natureza Colectiva

Manter as superfícies de trabalho limpas
Desinfectar maçanetas, corrimãos e outros
locais de contacto público
Colocar solução alcoólica e instruções
nos WC para lavagem das mãos
Melhorar a ventilação e capacidade de renovação do ar
Formação de técnicos que estejam alerta
para sintomas e situações de possível contágio
Proteger alimentos em bares e refeitórios		
Sinalizar locais e procedimentos a adoptar		
Medidas de Natureza Individual

Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra
Lavar frequentemente as mãos, principalmente após
situações de possível contágio
Utilizar toalhas de papel para
secar as mãos (acabar
com as toalhas de tecido)
Evitar contacto com
pessoas que tenham sintomas
Alimentar-se bem e
manter-se hidratado
Colocar luvas quando
manuseia objectos ou
substâncias que possam
ser via de contágio

Editorial

Camaradas

A

nossa Campanha vem, desta forma, associar-se e contribuir para o esforço colectivo a realizar no sentido

da prevenção e combate ao contágio e efeitos do vírus da
Gripe A. O local de trabalho é, talvez, dos locais mais decisivos
para a aplicação de qualquer plano de prevenção da Gripe
A e de qualquer plano de Saúde, em geral. Sabemos que as
limitações das empresas são muitas neste campo, contudo,
não podemos, nem devemos desmobilizar perante o objectivo.
Devemos, isso sim, aproveitar esta oportunidade para estruturar definitivamente os serviços de Segurança, Higiene
e Saúde dos nossos locais de trabalho, de forma a dotar as
empresas de recursos que permitam uma implementação
eficaz deste e de outros planos de prevenção. Como sempre, a CGTP-IN está na linha da frente pela implementação de condições de trabalho que promovam e protejam
a saúde dos trabalhadores. Contamos consigo.
Fernando Gomes
Departamento de Segurança, Higiene e Saúde
no Local de Trabalho da CGTP-IN

Que sintomas?
Febre
Tosse
Dores de garganta
Dores musculares
Dores de cabeça
Arrepios de frio
Cansaço
Diarreia ou vómitos

Basta evidenciar 2 destes sintomas para isolar a pessoa e pedir
instruções na linha telefónica SAÚDE 24, nº 808 24 24 24
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O vírus transmite-se,
normalmente, até 7 dias
a partir dos primeiros
sintomas

Na escala da OMS para a
actividade gripal, a Gripe A
já está classificada como
Pandemia

II

Gripe A, o que e
A

Gripe A, da estirpe H1 N1, provocada por
um vírus, é uma doença infecto-contagiosa,

que afecta a garganta e o sistema respiratório, em
geral. Esta nova estirpe do vírus da Gripe A afecta
os seres humanos e propaga-se entre seres humanos, constituindo-se como um perigo para a saúde
pública, o que levou a OMS a classificar
a situação como Pandémica. O grande número
de casos já verificados bem como o facto
de o vírus poder provocar efeitos graves,
especialmente, a determinados grupos
de pessoas (grávidas, crianças, doentes
crónicos), torna urgente a necessidade
de se implementar planos de prevenção
e contingência nas organizações
onde trabalhamos.

Como se processa
O vírus da Gripe A pode permanecer activo em determinadas superfícies
entre 2 a 8 horas, tempo suficiente para que se proceda a um contágio.
As pessoas infectadas têm o vírus presente nas suas secreções nasais,
na saliva, suor etc…
O vírus da Gripe A transmite-se por via aérea, particularmente
em espaços fechados, mal ventilados, quando as pessoas infectadas
tossem, espirram…
As superfícies, objectos, roupas que tenham estado em contacto
com doentes de Gripe A, também podem, em caso de contacto,
levar ao contágio.

o que fazer?

A

importância do local de trabalho para o contágio é vital. Pelo tempo
que aí permanece, pelos contactos pessoais ou com superfícies, não

temos dúvidas de que este poderá ser um dos principais locais de contágio.
Se adicionarmos
Más condições de higiene e limpeza			
Más condições de ventilação e reduzida velocidade de renovação do ar
Inexistência ou deficiente política de prevenção e de saúde ocupacional

O risco é muito elevado para nós e para a nossa família
Do trabalho...

...para casa

O que deve fazer na sua empresa?
É fundamental que:
A sua empresa tenha uma política e serviços de SHST;
A sua empresa tenha um médico do trabalho;
A sua empresa tenha um Técnico de Segurança e Higiene;
Estes profissionais estejam ou conheçam a sua empresa;
A sua empresa adopte um Plano de Prevenção no qual se deverá incluir
um Plano de contingência
Sem isto…Nada feito!

Existem repres
entantes para a
SHST ? Senão, co
sindicato no se
ntido de implem
ntacte o seu
entar o acto elei
toral respectivo
.
Caso a sua empr
esa não cumpra
as prescrições d
previstas na no
e SHST
va legislação, os
tr
abalhadores ou
representantes
seus
devem apresent
ar uma queixa
à ACT – Autori
dade para as Co
ndições de Trab
alho.
I
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o contagio?

Ao levarmos as mãos ao nariz, olhos ou boca, podemos correr o risco
de contágio, caso tenhamos tocado alguma superfície infectada.

Se não tiver as mãos lavadas,
evite mexer nos olhos,
no nariz e na boca

Se tiver sintomas de gripe,
evite cumprimentar com
abraços, beijos ou apertos de mão

