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Food is our
passion.
Safety is our
commitment.



Atendendo a um contexto de trabalho sem precedentes, causada pela Pandemia de COVID-19, exige-se a

aplicação de medidas e procedimentos de prevenção e de proteção que assegurem a saúde e segurança das

equipas Eurest, dos nossos consumidores e dos nossos clientes, tendo por base as indicações do Governo pela

legislação em vigor e as recomendações da DGS e de entidades internacionais, como a Organização Mundial de

Saúde ou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença. A Eurest, como empresa prestadora de

serviços, cumpre também todos procedimentos e normas definidas pelo Cliente.

Introdução
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Colaboradores - Comportamentos

Todos os colaboradores Eurest possuem formação sobre os 

procedimentos Covid-19.

Procedimentos de conduta social:

• Distanciamento social

• Etiqueta respiratória

• Equipamentos de Proteção individual 

• Formas de contato e cumprimento

• Regras de Higiene Pessoal
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Colaboradores - Monitorização
CRITÉRIOS CLÍNICOS

Todos os nossos colaboradores têm que obrigatoriamente monitorizar diariamente a sua saúde antes de

se deslocar para o local de trabalho. Os sinais clínicos verificados são: temperatura corporal e se

apresenta alguma sintomatologia anormal (tosse, febre e/ ou falta de ar).

Caso detetem algum desvio (temperatura, dor de garganta, tosse ou dificuldade respiratória) estão

proibidos de se deslocar para o local de trabalho, devendo permanecer em casa e contactar as entidades

de saúde, através da Linha de Saude 24, ou outros canais indicados pelas entidades oficiais, e informar

sobre o seu estado de saúde o seu Superior Hierárquico.

Caso tenham contacto com algum caso positivo devem contactar as entidades de saúde, através da Linha

de Saude 24, ou outros canais indicados pelas entidades oficiais, e informar sobre o seu Superior

Hierárquico.

MONITORIZAÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL

Cada colaboradores deve realizar a auto-monitorização da sua temperatura corporal 3 vezes por dia

sendo que uma das leituras deve ser realizada na unidade durante o período laboral.
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Colaboradores - Higiene Pessoal
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS: Quando?

Ao iniciar o serviço, após vestir o fardamento;

Quando iniciar o empratamento;

Quando utilizar os sanitários;

Antes e depois de manipular alimentos crus;

Antes de manipular alimentos prontos a consumir;

Sempre que mudar de tarefa;

Antes e depois de comer;

Após mexer no cabelo, olhos, boca, ouvidos ou nariz;

Após mexer na máscara

Depois de proteger um espirro ou tosse, ou tiver necessidade de se assoar;

Após manipular produtos de limpeza;

Após manipular ou transportar lixo;

Após manipular pratos/loiça com desperdícios;

Após mexer em dinheiro;

Após fumar;

Antes de calçar as luvas descartáveis;

* Os produtos referenciados podem sofrer alteração de marca/fornecedor mediante disponibilidade do mercado assegurando sempre as mesmas caraterísticas e eficácia de utilização SE-008| Versão 0 | Agosto 2020



Máscaras
A Equipa de Gestão de Crise da Eurest Portugal, determina, de acordo Decreto-lei nº20/2020 (e 
seguintes atos de alteração) o uso obrigatório de máscara por parte de  todos os colaboradores 
conforme as indicações da legislação:

• Nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;
• Nos edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que 

envolvam público;
• Nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes;
• Transportes coletivos de passageiros;
• Sempre que não seja possível garantir o distanciamento social de 2 metros. 
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Colaboradores – Equipamentos de Proteção



Plano de higiene 
e limpeza
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Plano de Higiene e Limpeza
Cumprimento e reforço da periodicidade do Plano de Higiene e Limpeza
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Plano de Higiene e Limpeza
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Garantir que é reforçada a higienização/desinfeção de todas as áreas de armazenamento, 

equipamentos, superfícies de trabalho, artigos e utensílios, de acordo com a utilização dos espaços:

Mesas e cadeiras entre turnos de refeição no refeitório;

Puxadores de portas e frigoríficos;

Linhas de self;

Vitrines;

POS.
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Plano de Higiene e Desinfeção
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Referências Bibliográficas 
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Referências Bibiográficas para Planos de Ação Pandemia COVID-19
Legenda:
Verde - legislação ; Laranja Normas_Orientações_Informações

Codificação Entidade Data publicação Tema Geral Nome Link

n.a ASAE mar/20 Segurança Alimentar Pode o novo tipo de coronavírus ser transmissível através da Comida? 
https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/destaques/pode-o-novo-tipo-de-coronavirus-ser-

transmissivel-atraves-da-comida.aspx

Orientação 011/2020 DGS 17/03/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) Medidas de prevenção da transmissão em 
estabelecimentos de atendimento ao público

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf

Informação técnica 14/2020 DGS 19/03/2020

Serviços de Saúde e 
Segurança do 

Trabalho/Saúde 
Ocupacional

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Principais alterações nos
procedimentos e atividades dos Serviços de Saúde e Segurança do
Trabalho/Saúde Ocupacional

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/referenciais-tecnicos-e-normativos/informacoes-
tecnicas/informacao-tecnica-n-142020-infecao-por-sars-cov-2-covid-19-principais-alteracoes-nos-

procedimentos-e-atividades-dos-servicos-de-saude-e-seguranca-do-trabalhosaude-ocupacional.aspx

Orientação 014/2020 DGS 21/03/2020 Higiene e Limpeza
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Limpeza e desinfeção de superfícies em 
estabelecimentos de atendimento ao público ou similares

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-
de-21032020-pdf.aspx

Norma 007/2020 DGS 29/03/2020 EPIs
Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI)- Profissionais de Saúde

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-
29032020-pdf.aspx

Orientação 019/2020 DGS 03/04/2020 EPIs
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO: Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por 
Pessoas Não-Profissionais de Saúde 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-
de-03042020-pdf.aspx

Informação 009/2020 DGS 13/04/2020 EPIs COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Uso de Máscaras na Comunidade
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0092020-de-

13042020-pdf.aspx

n.a 
Infarmed | DGS | ASAE | 

IPQ | CITEVE
14/04/2020 EPIs

Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19
Especificações Técnicas

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/M%C3%A1scaras+destinadas+%C3%A0+utiliza
%C3%A7%C3%A3o+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19/a7b79801-f025-7062-8842-ca398f605d04

Informação técnica 15/2020 DGS 17/04/2020
Saúde e Segurança do 

Trabalho
Saúde e Segurança do Trabalho/Saúde Ocupacional: Medidas de prevenção
e proteção a SARS-CoV-2 (COVID-19) nas empresas

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/referenciais-tecnicos-e-normativos/informacoes-
tecnicas/informacao-tecnica-n-152020-saude-e-seguranca-do-trabalhosaude-ocupacional-medidas-

de-prevencao-e-protecao-a-sars-cov-2-covid-19-nas-empresas-pdf.aspx

n.a ACT 28/04/2020
Saúde e Segurança do 

Trabalho
19 Recomendações: Adaptar os locais de trabalho / Proteger os trabalhadores https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf

n.a DGS 28/04/2020
Saúde e Segurança do 

Trabalho
Saúde e Trabalho - medidas de prevenção COVID-19 nas empresas https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Manual_SO_Empresas-2a.pdf

Orientenção 023/2020 DGS 08/05/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
COVID-19 Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-
de-08052020-pdf.aspx

n.a AHRESP 13/05/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
Restauração e Bebidas - guia de boas práticas https://ahresp.com/guia-de-boas-praticas-pos-covid19/

n.a DGEstE; DGE; DGS
Medidas de Prevenção 

COVID-20
ORIENTAÇÕES Ano letivo 2020/2021

https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-
07/Orienta%C3%A7%C3%B5es%202020_2021.pdf

n.a 
DGEstE; DGS ; Forças 

Armadas
Higiene e Limpeza

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf

. GO 06/2020 Ordem dos Nutricionistas 17/08/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
GUIA ORIENTADOR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TEMPOS DE COVID-19 https://www.ordemdosnutricionistas.pt/documentos/Qualidade/GUIA/GO062020.V01.pdf

https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/destaques/pode-o-novo-tipo-de-coronavirus-ser-transmissivel-atraves-da-comida.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/referenciais-tecnicos-e-normativos/informacoes-tecnicas/informacao-tecnica-n-142020-infecao-por-sars-cov-2-covid-19-principais-alteracoes-nos-procedimentos-e-atividades-dos-servicos-de-saude-e-seguranca-do-trabalhosaude-ocupacional.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0092020-de-13042020-pdf.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/M%C3%A1scaras+destinadas+%C3%A0+utiliza%C3%A7%C3%A3o+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19/a7b79801-f025-7062-8842-ca398f605d04
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/referenciais-tecnicos-e-normativos/informacoes-tecnicas/informacao-tecnica-n-152020-saude-e-seguranca-do-trabalhosaude-ocupacional-medidas-de-prevencao-e-protecao-a-sars-cov-2-covid-19-nas-empresas-pdf.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Manual_SO_Empresas-2a.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx
https://ahresp.com/guia-de-boas-praticas-pos-covid19/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-07/Orienta%C3%A7%C3%B5es%202020_2021.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf
https://www.ordemdosnutricionistas.pt/documentos/Qualidade/GUIA/GO062020.V01.pdf
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Referências Bibiográficas para Planos de Ação Pandemia COVID-19
Legenda:
Verde - legislação ; Laranja Normas_Orientações_Informações

Codificação Entidade Data publicação Tema Geral Nome Link

Decreto-Lei nº 10-A/2020 
Presidência do Conselho de 

Ministros
13/03/2020

Medidas de Prevenção 
COVID-19

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-04-10

Portaria nº 71/2020 
Ministério da Economia e 

Transição Digital
15/03/2020

Medidas de Prevenção 
COVID-20

Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de 
restauração ou de bebidas

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243072/details/maximized

Decreto Lei nº 2-A/2020
Presidência do Conselho de 

Ministros
20/03/2020

Legislação COVID-19 -
Estado de Emergência

Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?p_p_auth=Yleh8Vam

Despacho n.º 3614-A/2020

Ministério da Economia e 
Transição Digital - Gabinete 
do Secretário de Estado do 

Comércio, Serviços e 
Defesa do Consumidor

23/03/2020
Legislação COVID-19 -
Máquinsa de Vending

Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento das máquinas de 
vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de aluguer de veículos de 
mercadorias e passageiros

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600786/details/maximized

Decreto Lei nº 2-B/2020
Presidência do Conselho de 

Ministros
03/04/2020

Legislação COVID-19 -
Estado de Emergência

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068124/details/maximized

Decreto-Lei nº 12-A/2020 
Presidência do Conselho de 

Ministros
06/04/2020

Medidas de Prevenção 
COVID-19

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 (Alteração 
Decreto-Lei nº 10-A/2020)

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193442/details/normal?q=Decreto-
lei+n%C2%BA12-A%2F2020

Decreto Lei nº 2-C/2020
Presidência do Conselho de 

Ministros
17/04/2020

Legislação COVID-19 -
Estado de Emergência

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908499/details/maximized

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
33-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

30/04/2020
Legislação COVID-19 -

Situação de Calamidade
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883344/details/maximized

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
33-C/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

30/04/2020
Legislação COVID-19 -

Medidas de 
desconfinamento

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 
pandemia da doença COVID 19

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883346/details/maximized

Decreto-Lei n.º 20/2020
Presidência do Conselho de 

Ministros
01/05/2020

Medidas de Prevenção 
COVID-19

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/maximized

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

17/05/2020
Legislação COVID-19 -

Situação de Calamidade
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133914977/details/maximized

Decreto Lei 24-A/2020
Presidência do Conselho de 

Ministros
29/05/2020

Medidas de Prevenção 
COVID-20

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. Este decreto-
lei procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134889277/details/maximized

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
40-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

29/05/2020
Legislação COVID-19 -

Situação de Calamidade
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134889278/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 43-B/2020 -

Presidência do Conselho de 
Ministros

12/06/2020
Legislação COVID-19 -
Estado de Calamidade

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135711302/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 45-B/2019

Presidência do Conselho de 
Ministros

22/08/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
Define regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade 
declarada pela Resolução

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136365123/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 51-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

26/06/2020
Legislação COVID-19 -

Estado de Calamidade e de 
Contingência

Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136788888/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 53-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

14/07/2020
Legislação COVID-19 -

Estado de Calamidade e de 
Contingência

Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/138059430/view?w=2020-07-15

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 53-D/2020 

Presidência do Conselho de 
Ministros

20/07/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-19
Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 55-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

31/07/2020
Legislação COVID-19 -

Situação de Contingência e 
Alerta

Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207969/details/maximized

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 63-A/2020

Presidência do Conselho de 
Ministros

14/08/2020
Legislação COVID-19 -

Situação de Contingência e 
Alerta

Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140346324/details/maximized

Despacho n.º 7900-A/2020

Economia e Transição 
Digital - Gabinete do 

Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição 

Digital

12/08/2020
Medidas de Prevenção 

COVID-20 - eventos 
corporativos

Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/140210528/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%207900-A%2F2020

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-04-10
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243072/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?p_p_auth=Yleh8Vam
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600786/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068124/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193442/details/normal?q=Decreto-lei+n%C2%BA12-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908499/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883344/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883346/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133914977/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134889277/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134889278/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135711302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136365123/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136788888/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/138059430/view?w=2020-07-15
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207969/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140346324/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140210528/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%207900-A%2F2020
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