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NOVO ESTADO DE EMERGÊNCIA!NOVO ESTADO DE EMERGÊNCIA!
Aqui  fica  o  que  importa  reter  deste  novo  passo  de  combate  ao 
COVID19 para as empresas

   

PARA OS CONCELHOS DESTACADOS COMO ASSINALADOS
Proibição de circulação na via pública - Diariamente, no período 
compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, bem como aos sábados 
e  aos  domingos  no  período  compreendido  entre  as  13:00  h  e  as 
05:00 h, os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, 
ou  em  espaços  e  vias  privadas  equiparadas  a  vias  públicas,  nas 
seguintes situações:
- Para trabalhar conforme atestado por declaração;
- Por motivos de saúde, idas a farmácia ou outros cuidados de saúde;
- Deslocações para compras alimentares e de higiene;
- Assistência a familiares vulneráveis ou por determinação de tribunal;
-  Breves  passeios  a  pé desacompanhado ou só com membros de 
familia com que coabitem;
- Motivos de força maior e inadiáveis justificadas;
- Retorno ao domicilio nas situações anteriores;
- Para abastecimento de combustível de viaturas.
As deslocações devem ser feitas de preferência desacompanhados.

Controle de temperatura
Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios 
não invasivos, no controlo de acesso ao local de trabalho, a serviços 
ou  instituições  públicas,  estabelecimentos  educativos  e  espaços 
comerciais,  culturais  ou  desportivos,  meios  de  transporte,  em 
estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos 
prisionais ou centros educativos. 
Uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida 
pela DGS, é definida como anormal.

Realização de testes
Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-
CoV-2: 
-  Os  trabalhadores,  utentes  e  visitantes  de  estabelecimentos  de 
prestação de cuidados de saúde;

- Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de 
educação e ensino e das instituições de ensino superior;
-  Os trabalhadores,  utentes e visitantes  de estruturas  residenciais 
para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras respostas 
dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas 
com deficiência.

Reforço da capacidade de rastreio
- Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e 
serviços de saúde pública, pode ser determinada a mobilização de 
recursos  humanos,  designadamente  para  realização  de  inquéritos 
epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID-
19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa.
- A realização de inquéritos epidemiológicos, o rastreio de contactos 
de doentes com COVID-19 e o seguimento de pessoas em vigilância 
ativa pode ser realizada por quem não seja profissional de saúde.

Fiscalização
Compete  às  forças  e  serviços  de  segurança  fiscalizar o 
cumprimento  do  disposto  no  presente  decreto,  mediante 
sensibilização da comunidade quanto à interdição das deslocações 
que não sejam justificadas.

Dever geral de cooperação
Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos 
e demais entidades têm o dever de colaboração, nomeadamente no 
cumprimento  de  ordens  ou  instruções  dos  órgãos  e  agentes 
responsáveis  pela  segurança,  proteção  civil  e  saúde  pública  na 
pronta  satisfação de solicitações,  que justificadamente lhes  sejam 
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas 
do presente decreto.

Visitas da APAMB detetam falhas...

USO DE MÁSCARA COM FALHAS,USO DE MÁSCARA COM FALHAS,
SEM PLANO DE CONTINGÊNCIA,SEM PLANO DE CONTINGÊNCIA,
COM FALTA DE INFORMAÇÃOCOM FALTA DE INFORMAÇÃO
O  trabalho  levado  a  cabo  pela  APAMB  no  terreno,  visitando 
Associados e também novos Associados, tem sido confrontado com 
situações de despreocupação face à pandemia com que vivemos.
Não é raro ver empresários e colaboradores atender clientes (e até 
os colaboradores da APAMB) sem se resguardarem colocando a 
máscara para fazerem atendimento.
A frequência das instalações por pessoas estranhas aos serviços 
é outro problema que pode gerar acidentes de trabalho, perda de 
tempo pelos colaboradores e, nestes tempos que correm, mais uma 
possível fonte de contaminação.
Nos balcões de atendimento e nos terminais multibanco ainda 
se encontram em falta proteções e uma desinfeção apertada.
A existência de alcool gel não se encontra implementado num grande 
número de empresas a par com uma higienização organizada.
Acessos a casas de banho, máquinas de vending em áreas de 
espera e/ou salas de espera estão deficientemente protegidas 
por desinfeção frequente e respetiva informação ao público.
A  falta  de  meios  humanos  e  de  tempo tem  sido  uma  das 
desculpas  mais  ouvidas.  Certamente  se  houver  algum  caso  de 
infeção  terá  de  ser  encontrado  tempo  e  meios  para  resolver  os 
problemas!
CONTINUAR A APOSTAR NA PREVENÇÃO É PRECISO!
O excesso de informação diária está a funcionar de modo contrário 
desinformando a população, pelo que se pede a todos que em caso 
de dúvidas não hesitem contatar fontes fidedignas!


