Setor da Mobilidade e dos Transportes
Considerando o atual estado de pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e
atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção causada pelo coronavírus (COVID-19),
tendo como referência as recomendações da OMS e da Direção-Geral da Saúde (DGS) considera-se
oportuna a divulgação dos seguintes documentos, sobre práticas de prevenção e controlo da infeção:















Materiais de Divulgação sobre o COVID-19, da DGS
Inclui vídeos, materiais para afixação e distribuição
Orientação nº 002A/2020, de 25/01/2020, atualizada a 09/03/2020
Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso
Orientação nº 5/2020, de 26/02/2020, da DGS
Procedimentos para portos e viajantes por via marítima
Orientação n.º 6/2020, de 26/02/2020, da DGS
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas
Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020, da DGS
Eventos de Massa
Orientação nº 008/2020 de 10/03/2020, da DGS
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis
Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças
Acompanhamento da epidemia em tempo real
Recomendações de saúde pública em pontos de entrada – Portos, da EU Healthy Gateways
Medidas de saúde pública em pontos de entrada
Recomendações de saúde pública em transportes terrestes – Transporte Rodoviário e Interfaces,
da EU Healthy Gateways
Medidas de saúde pública em transportes terrestes
Recomendações de saúde pública em transporte ferroviário – Transporte Ferroviário e Interfaces,
da EU Healthy Gateways
Medidas de saúde pública em transporte ferroviário
COVID-19 | Organização Mundial de Saúde (OMS)
Informações e recomendações da OMS
Informação ao Viajante disponibilizada, pela OMS
Informação ao viajante

COVID-19 |FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS EM TRANSPORTE RODO-FERROVIÁRIO E INTERFACES DE TRANSPORTE
Passageiro com sintomas é identificado por
condutor/revisor/tripulante/funcionário (1)

ou

Não

Passageiro com sintomas informa
condutor/revisor/tripulante/funcionário

Passageiro
a bordo?

Sim
Condutor/revisor/tripulante/funcionário adota os procedimentos para imobilização do veículo em segurança

Condutor/revisor/tripulante/funcionário “isola” passageiro (2)

Condutor/revisor/tripulante/funcionário contacta SNS 24 (808 24 24 24)
Condutor/revisor/tripulante/funcionário
contacta o seu empregador

SNS 24 questiona passageiro

Caso suspeito

Caso não suspeito

SNS 24 contacta linha apoio médico (LAM)

SNS 24 adota procedimento de
acordo com a situação clínica

Não

Processo encerrado para COVID-19

Caso
suspeito
validado?

Sim

INEM transporta passageiro para Hospital de referência

O trabalhador informa o
empregador do caso validado

Identificação dos demais passageiros e informação dos
procedimentos a adotar

Não

Caso
Positivo?

Sim
A autoridade de saúde
local informa o operador
do caso positivo

Operador de transporte procede à
limpeza e desinfeção do(s)
espaço(s)/veículo

Autoridade de Saúde confirma que
o(s) espaço(s)/veículo reúne
condições para retomar a sua
função

Todos os veículos (de mercadorias e passageiros) e interfaces deverão estar equipados com:
 Máscaras cirúrgicas
 Luvas
 Solução antisséptica de base alcoólica, para uso pessoal e limpeza do veículo
 Lenços de papel
 Sacos para deposição de resíduos potencialmente contaminados
As entidades gestoras de interfaces deverão promover a colocação de dispensadores de solução
antisséptica de base alcoólica em locais estratégicos.

Notas:
(1) Todos os operadores devem capacitar os seus colaboradores, incluindo condutores ou, em
sua substituição, um elemento da tripulação, para identificação de casos suspeitos,
nomeadamente através do reconhecimento dos sintomas que apresentam, bem como para
adoção de medidas preventivas com vista à redução do risco de contaminação.
É recomendável o preenchimento do formulário anexo (adaptado) por todos os passageiros
(incluindo tripulantes) que partilharam o veículo/carruagem com o caso suspeito. No modo
ferroviário, se uma avaliação de risco inicial indicar um elevado risco de exposição nas
restantes carruagens e veículo, o operador pode determinar o preenchimento do
formulário acima referido por todos os passageiros (incluindo tripulantes). De igual forma,
no modo rodoviário, deverá ser preenchido o formulário mencionado e identificados os
veículos da frota que possam ser objeto de semelhante intervenção.
(2) Com base na informação disponível, deverão ser efetuados todos os esforços para minimizar
o contacto com o caso suspeito, que deverá ser separado dos demais passageiros
(idealmente 2m). Se o caso suspeito não tiver embarcado deverá ser encaminhado para
espaço de isolamento temporário existente, até transporte para o Hospital de referência. Se
este espaço não existir, deverá esperar no local, separado dos demais passageiros
(idealmente 2m).
Deverá ser fornecida máscara cirúrgica ao caso suspeito, desde que a sua condição clínica o
permita. A máscara deverá ser colocada pelo próprio e bem ajustada. Deverá ainda ser
disponibilizado saco para deposição de resíduos.

Documento adaptado de:
 Preliminary advice for preparedness and response to cases of COVID-19 at ground crossings
(buses and bus stations) in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) Member
States (MS) (VERSION 1 – 4/3/2020)
 Preliminary advice for preparedness and response to cases of COVID-19 at ground crossings
(trains and rail stations) in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) Member
States (MS) (VERSION 1 – 4/3/2020)

Disponível em:
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID19_Rail_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161909-247

