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Março de 2020 

 

Protocolo Interno de Segurança – Covid-19 

 

O presente documento pretende ser uma orientação, para todos os Colaboradores, no sentido 
de serem cumpridas todas as normas de prevenção, higiene e segurança, previstas pelos órgãos 
competentes, nomeadamente pela Direção de Geral de Saúde, para o correto combate à 
pandemia do Covid-19, durante o exercício da nossa atividade. 

 

Este protocolo serve também para garantir que as nossas práticas estão de acordo com as 
exigências do Turismo de Portugal, no que toca à distinção do selo “Clean & Safe”. 

 

Assim, iremos de seguida abordar todas as normas internas e recomendações gerais de boas 
práticas, para o correto desempenho das nossas funções, de acordo com as regras de prevenção 
e controlo de infeções, com vista à segurança de todos, Clientes e Colaboradores. 

 

Os pontos principais de todas estas medidas são, o cumprimento do distanciamento social, 
garantir a correta higienização das mãos e a efetiva utilização dos equipamentos de proteção 
individuais (EPI’s), por parte dos nosso Colaboradores e Clientes, assim como reforçar a limpeza 
e higienização das nossas viaturas e instalações. 

 

Este protocolo poderá ser atualizado a qualquer momento, caso assim se mostre necessário, 
devido a novas orientações gerais por parte das autoridades competentes. 
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1. –  PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO  

 

1.1 NAS VIATURAS E INSTALAÇÕES  

1.1.1 - Sinalização e Informação: 

A empresa assegura que o Cliente tem acesso à informação - Protocolo Interno Covid-19 - da 
ezdrive, nas suas instalações, no Balcão de Reservas, onde podem consultar o mesmo, caso o 
desejem. Contudo, os Clientes ao fazerem a sua reserva, recebem, juntamente com o email de 
confirmação, um resumo do protocolo, que indica as medidas gerais de como cumprir as 
precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus 
Covid-19.  

 

1.1.2 - Plano de higienização: 

Em termos de higienização, a ezdrive assegura: 

> Limpeza dos pontos de contacto da viatura com os clientes, (portas e puxadores de porta, 
bancos, apoia-braços e vidros), de cada em cada duas horas, ou logo que seja possível, numa 
paragem do serviço, bem como no final de cada serviço; 

> Lavagem da viatura no final de cada serviço. Limpeza e higienização total – através de um 
processo de nebulização, com duração de 20 minutos – sendo paqueada de seguida e marcada 
como limpa; 

> Renovação do ar do interior da viatura, com recurso à abertura de todos os vidros e portas, 
sempre que exista uma paragem no serviço que assim o permita, idealmente de duas em duas 
horas; 

> Aquando do final do serviço e antes das operações de higienização, as viaturas devem ser 
deixadas com todos os vidros abertos, pelo menos durante 45 minutos; 

> Lavagem e desinfeção, das superfícies onde colaboradores e Clientes circulam, garantindo o 
controlo e a prevenção de infeções e resistências aos micro-organismos; 
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> Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo balcões, 
interruptores de luz, teclados, ratos, telefones, maçanetas, puxadores de armários); 

> Renovação de ar das salas e espaços fechados é feita regularmente, no mínimo de duas em 
duas horas.  

 

1.1.3 - Adequação do espaço selecionado para isolamento  

 

O LOCAL DE ISOLAMENTO: 

- No caso de ser um Cliente, o caso de suspeita de infeção, o mesmo deverá ser mantido no 
interior da viatura, com o motor a trabalhar e o Ar Condicionado ligado, a uma temperatura 
amena, até que seja determinada, em conjunto com a Linha Saúde 24 e com o Colaborador 
responsável pelo acompanhamento de casos suspeitos, a Unidade de Saúde para onde deverá 
ser encaminhado o Cliente. 

- No caso de ser um Colaborador, o caso suspeito, o local de isolamento definido para o efeito, 
é a Sala de Reuniões, do nosso edifício no número 15C, onde será facultado um conjunto de 
isolamento que incluí: - Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, termómetro, saco de resíduos, 
sacos de recolha de roupa usada, água e alimentos perecíveis. O WC para uso exclusivo da 
pessoa em isolamento é o WC Feminino, dado ser o mais próximo desta sala e com menor 
utilização, no geral. 

 

1.1.4 - Adequação da utilização de viaturas 

> No caso de uma viatura efetuar um serviço mais curto, (p.ex., transferes ou serviços inferiores 
a 4 horas), a viatura não será utilizada na restante parte do dia, até que seja possível efetuar as 
operações de limpeza e higienização, evitando assim qualquer contaminação entre serviços. 

> Assim, aquando da alocação das viaturas aos serviços e sempre que possível, devem ser 
considerados a duração dos serviços e o intervalo de circulação de ar, limpeza e higienização das 
viaturas, por forma a alocar uma outra, ao serviço seguinte, caso seja necessário. 
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> A lotação das viaturas será limitada a 2/3 da sua capacidade, o que fará com que, em alguns 
serviços, tenha de ser utilizado um veículo de categoria superior, em termos de lotação. 

 

1.1.5 - Equipamentos de higienização  

Nas Viaturas, estará presente um kit de higienização que contém: 

- Panos limpos; 

- 1 Pulverizador com desinfetante para limpeza e higienização de superfícies; 

- 1 Frasco de 60ml com desinfetante em solução hidra alcoólica a 70%, para utilização exclusiva 
do motorista; 

 

Nas instalações, todos os espaços comuns serão limpos com uma periodicidade curta, no 
máximo de 4 em 4 horas, com recurso a desinfetante de superfícies. Terão, também, ao dispor 
dos Clientes, dispensadores de álcool gel.  

Todas as instalações sanitárias comuns dispõem de sabão líquido para lavagem das mãos, 
toalhetes de papel e dispensador de álcool gel.  

 

1.2 PARA OS COLABORADORES  

 

1.2.1 - Informação de todos os Colaboradores:  

Todos os Colaboradores deverão ter conhecimento dos seguintes pontos: 

> O presente Protocolo Interno, relativo ao surto de Coronavírus, COVID-19; 

> Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente ao 
surto de coronavírus COVID-19, incluindo os seguintes procedimentos:  
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1. Higienização das mãos:  
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos, 
ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo 
todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 
 

2. Etiqueta respiratória:  
- Tossir ou espirrar para o antebraço fletido, ou usar lenço de papel, que depois deve 
ser imediatamente deitado ao lixo;  
- Higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar;  
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.  
  

3. Conduta social:  
- Entre trabalhadores: Respeitar o distanciamento social de, pelo menos, 2 metros 
entre pessoas, alterar a frequência e a forma de contacto, evitando (quando 
possível) o contacto próximo, bem como, apertos de mão, beijos e abraços. 
Evitar postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, 
utensílios, copos e toalhas; 
 
- Com Clientes: Evitar contacto próximo, adotando um cumprimento à distância, 
como por exemplo, uma vénia, em vez do aperto de mão.  
Durante a realização do serviço e sempre que possível, manter uma distância de 1,5 
a 2 metros entre pessoas, quando fora da viatura. 
 

> Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre, verificação de tosse ou 
dificuldade em respirar.  

> Como cumprir as orientações gerais da Direção-Geral da Saúde, as quais podem ser 
consultadas, no seguinte link: 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/prevencao/ 

  

1.2.2 - Equipamentos de Proteção individual (EPI’s) 

No que concerne ao fornecimento e utilização de EPI’s, a ezdrive assegura que:  
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> Todos os colaboradores terão EPI´s, em número suficiente, para o desempenho seguro das 
suas funções, e o controlo dos mesmos será efetuado pelo Responsável de Operações; 

> Que em todos os serviços, os motoristas serão portadores de um frasco de 60ml, para uso 
individual, de solução aquosa de álcool gel a 70%, que será, obrigatoriamente, utilizada no início 
de cada serviço e com regularidade no decorrer do mesmo; 

> Que em todos os serviços, os motoristas estarão também equipados com máscara cirúrgica, 
viseira e luvas descartáveis, para sua segurança e confiança dos Clientes; 

 

1.2.3 - Designação dos responsáveis:  

A ezdrive assegura ter sempre ao serviço um Colaborador responsável por acionar os 
procedimentos em caso de suspeita de infeção, sendo o Colaborador nomeado:   

Ricardo Mateus:  +351 961 102 445 e na sua ausência, David Oliveira:  +351 968 067 545. 

 

1.2.4 - Conduta dos Colaboradores 

> Todos os Colaboradores, foram informados e têm conhecimento dos procedimentos básicos 
e gerais de precaução e combate à infeção; 

> Todos os Colaboradores têm conhecimento da forma correta de utilização dos EPI’s 
disponibilizados; 

> Todos os Colaboradores devem, aquando da sua entrada ao serviço, avaliar o seu estado de 
saúde, por forma a que a ezdrive possa garantir todas as condições de segurança para a 
realização do serviço, bem como, das suas operações internas. 

Para tal, devem ser observados os seguintes pontos: 

-  Avaliar a existência de febre, a qual deve ser medida, à entrada das instalações, pelos 
seus próprios meios, através de termómetro disponível para o efeito, o qual deverá ser 
desinfetado após utilização; 

 - Avaliar a existência de tosse; 



               

 
 

Página 7 de 11 
 

- Avaliar a dificuldade em respirar; 

- Fazer nova avaliação da existência de febre, através da medição da temperatura 
corporal, com termómetro, a meio do dia, se estiver nas instalações da empresa, ou no 
final de cada serviço, à chegada às instalações da empresa; 

- Dar conta do resultado das análises anteriores ao Responsável de Operações. 

> Manter a distância entre Colaboradores e Clientes e evitar contactos físicos, incluindo os 
apertos de mão, os quais devem ser substituídos por um cumprimento à distância - por exemplo, 
através de uma vénia; 

> Desaconselha-se o uso excessivo de adornos pessoais, tais como relógios, pulseiras, anéis e 
outros adereços que possam ser um potencial recipiente de micro-organismos; 

> As escalas de prevenção serão organizadas de forma a que se concentrem o mínimo de 
Colaboradores, na mesma zona das instalações, no mesmo período de tempo; 

> Os períodos de almoço, quando sejam feitos nas instalações da empresa, deverão ser 
desfasados entre Colaboradores, tendo o cuidado de limpar e desinfetar as áreas, equipamentos 
e utensílios utilizados. 

 

1.3 PARA OS CLIENTES  

1.3.1 – Equipamentos de Proteção individual (EPI’s) 

> No início de cada serviço, será oferecido, a todos os Clientes, um conjunto de proteção 
individual, em bolsa fechada, o qual é composto pelos seguintes itens: 

- 1 Máscara Cirúrgica; 

- 1 Frasco de 60ml com desinfetante em solução hidra alcoólica a 70%; 

- 1 Toalhete desinfetante, embebido em solução alcoólica a 70%. 
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> Todas as viaturas têm um pequeno stock de máscaras cirúrgicas, em bolsas individuais e 
fechadas, para fornecimento extra dos Clientes, caso seja necessário; 

 

1.3.2 - Conduta dos Clientes 

A partilha de um espaço confinado, tal como o de um automóvel, pressupõe regras de conduta 
adequadas, também por parte dos nossos Clientes, as quais devem ser observadas e recordadas, 
caso necessário, nomeadamente:  

> Utilização de máscara, especialmente quando dentro da viatura; 

> Cumprimento das regras básicas de prevenção, conforme folheto disponível no interior da 
viatura (Anexo I); 

> Cumprimento do disposto, em termos de lotação das viaturas, assim como da correta 
utilização dos lugares disponíveis e daqueles interditos, com vista ao distanciamento social. 

 

1.3.3 – Prolongamento do serviço 

Na eventualidade de, durante o serviço, surgir um caso com necessidade de isolamento e o 
mesmo prolongue após a data acordada para o final do serviço, este apenas poderá ser 
prolongado, caso exista disponibilidade confirmada por parte da ezdrive, assim como, os 
respetivos custos do eventual prolongamento do serviço sejam assumidos pelo Cliente / 
Operador. 

 

1.3.4 – Informação aos Clientes 

> Será disponibilizado a todos os Clientes, no interior da viatura, um folheto de informação das 
disposições gerais de prevenção e combate à Covid-19 – (Anexo I) 

> O mesmo documento será enviado, em anexo, em todos os emails de confirmação de reservas, 
por forma a dar a conhecer aos operadores as informações disponibilizadas aos Clientes. 
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> O presente Protocolo estará igualmente disponível para consulta pública, no nosso site de 
internet, em:  www.ezdrive.pt, o que será igualmente informado a todos os operadores e 
Clientes. 

 

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO  

 

2.1 PLANO DE ATUAÇÃO  

 

A ezdrive assegura que, o colaborador responsável pelo acompanhamento de casos suspeitos, 
ou sujeitos a infeção, que aplicará as medidas de segurança iniciais, nomeadamente: 

- Acompanhar o Colaborador com sintomas ao espaço de isolamento, prestar-lhe a 
assistência necessária e contactar o Serviço Nacional de Saúde; 

- Prestar apoio ao Colaborador que se encontre ao serviço de um Cliente com sintomas 
e/ou suspeita de infeção, orientando-o e acompanhando-o, telefonicamente, por forma 
a garantir que o encaminhamento do caso é efetuado da melhor forma possível. 

> A comunicação com o Colaborador responsável deverá ser efetuada, preferencialmente, pelos 
contactos indicado no ponto 1.2.3;  

> Em alternativa, caso existam dificuldades de comunicação com os contactos acima indicados, 
poderá ser contactado o número 24 Horas da ezdrive:  +351 933 827 449. 

 

2.2 DESCONTAMINAÇÃO DO LOCAL DE ISOLAMENTO  

 

> A descontaminação da área de isolamento é efetuada sempre que existam casos positivos de 
infeção, após utilização da mesma; 
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> Sempre que se verifiquem casos suspeitos de infeção, será efetuado um reforço da limpeza e 
desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo 
mesmo, conforme indicações da Direção-Geral da Saúde.  

> O armazenamento dos resíduos produzidos pelos doentes suspeitos de infeção é em saco de 
plástico que, após fechado é segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 
resíduos hospitalares com risco biológico, consoante instruções recebidas pela Direção Geral de 
Saúde, no momento da ocorrência. 

 

 

Todas as informações constantes deste Protocolo, são as disponíveis e mais atuais, no 
momento de elaboração do mesmo e de acordo com as orientações gerais disponíveis, por 
parte da Direção Geral de Saúde. 

 

 

Pela ezdrive, 

 

      Lisboa, Março de 2020 
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Anexo I 

 

Folheto informativo disponibilizado no interior das viaturas e como anexo em emails de 
confirmação de reservas, por parte da ezdrive. 

 

 

 


