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Contexto e âmbito das orientações 
Estas orientações não vinculativas visam ajudar os empregadores e os trabalhadores a permanecerem 
seguros e saudáveis num ambiente de trabalho que mudou significativamente devido à pandemia da 
COVID-19. As orientações fornecem aconselhamento sobre: 

Avaliação dos riscos e medidas adequadas 
 minimizar a exposição à COVID-19 
 retomar os trabalhos após um período de encerramento 
 lidar com uma taxa elevada de ausência 
 gerir os trabalhadores que trabalham a partir de casa 

Envolvimento dos trabalhadores 

Cuidar dos trabalhadores doentes 

Planeamento e aprendizagem para o futuro 

Manter-se bem informado 

Informação para setores e profissões 

As orientações incluem exemplos de medidas gerais que, dependendo da situação específica do 
trabalho, podem ajudar os empregadores a alcançar um ambiente de trabalho seguro e saudável 
adequado ao retomarem as atividades. 

Este documento fornece ligações para informações relevantes da EU-OSHA e inclui no final uma lista 
de recursos de várias fontes que visam diferentes setores e profissões. Note que a informação contida 
nestas orientações não abrange o setor de saúde, para os quais estão disponíveis conselhos 
específicos (por ex., do ECDC, OMS, DGS). 

Para quaisquer perguntas ou preocupações específicas não abordadas no presente documento, 
consulte as informações das autoridades locais, como o serviço de saúde ou os serviços 
desconcentrados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). 

 

Introdução 
Na sequência da pandemia da doença do novo coronavírus de 2019 (COVID-2019), a maioria dos 
Estados-Membros da União Europeia (UE) colocou em prática uma série de medidas, incluindo as que 
afetam os locais de trabalho, para combater a propagação da doença. O mundo do trabalho é 
gravemente afetado durante esta crise, pelo que todos os setores da sociedade – incluindo as 
empresas, os empregadores e os parceiros sociais – devem desempenhar um papel a fim de proteger 
os trabalhadores, as suas famílias e a sociedade em geral. 

A natureza e a dimensão das restrições, como a suspensão de atividades não essenciais, diferem entre 
os Estados-Membros e os setores, mas uma percentagem substancial dos trabalhadores tem de 
trabalhar a partir de casa ou, se o seu trabalho não puder ser realizado à distância, ficam 
frequentemente em casa sob um acordo de substituição de rendimentos. 

Assim que as medidas de distanciamento físico atingirem uma redução suficiente das taxas de 
transmissão da COVID-19, as administrações nacionais autorizam uma retoma gradual das atividades 
de trabalho. Este processo está a ser feito faseadamente, com o trabalho considerado essencial para 
a proteção da saúde e para a economia autorizado em primeiro lugar e o trabalho que pode ser 
realizado eficazmente a partir de casa autorizado por último. No entanto, independentemente do modo 
e da medida em que se retomam as atividades normais de trabalho, é altamente provável que algumas 
medidas permaneçam em vigor durante algum tempo a fim de evitar um aumento acentuado das taxas 
de infeção (COVID-19: orientações para o local de trabalho). Além disso, é também possível que, em 
algum momento no futuro, um aumento das infeções venha a exigir, em alguns casos, a reintrodução 
de medidas restritivas. 

A crise da COVID-19 está a exercer pressão sobre os empregadores e os trabalhadores, quer tenham 
de implementar novos procedimentos e práticas num período muito curto, quer tenham de suspender 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.dgs.pt/
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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as suas atividades profissionais e empresariais. A segurança e saúde no trabalho oferece um apoio 
prático ao regresso ao local de trabalho: as medidas preventivas adequadas contribuirão para um 
regresso seguro e saudável ao trabalho após o relaxamento das medidas de distanciamento físico, 
contribuindo igualmente para suprimir a transmissão da COVID-19. 

 

Atualize a sua avaliação dos riscos e tome as medidas 
adequadas 
Tal como em condições normais de trabalho, a identificação e avaliação dos riscos em ambientes de 
trabalho físico e psicossocial é o ponto de partida para a gestão da segurança e saúde no trabalho 
(SST) no âmbito das medidas da COVID-19. Os empregadores são obrigados a rever a sua avaliação 
dos riscos quando existe uma mudança do processo de trabalho e a considerar todos os riscos, 
incluindo aqueles que afetam a saúde mental. Aquando da revisão da avaliação dos riscos, deve ser 
dada atenção a quaisquer anomalias ou situações que causem problemas e à forma como estas podem 
ajudar a organização a tornar-se mais resiliente a longo prazo. Lembre-se da importância de envolver 
os trabalhadores e os seus representantes na revisão da avaliação dos riscos e recorra ao seu 
prestador de serviços de segurança e saúde no trabalho. Como contributo para a sua avaliação, 
obtenha informações atualizadas junto das autoridades públicas sobre a prevalência da COVID-19 na 
sua área. Uma vez atualizada a avaliação dos riscos, o passo seguinte é elaborar um plano de ação 
com as medidas adequadas. Seguem-se alguns exemplos de questões relacionadas com a COVID-19 
a considerar na elaboração desse plano de ação. 

Minimizar a exposição à COVID-19 no trabalho 
A aplicação de práticas de trabalho seguras para limitar a exposição à COVID-19 no local de trabalho 
exige, em primeiro lugar, a avaliação dos riscos e, em seguida, a aplicação da hierarquia das medidas 
de controlo. Isto significa colocar em prática medidas de controlo para eliminar primeiro o risco e, se tal 
não for possível, minimizar a exposição dos trabalhadores. Comece primeiro com medidas coletivas e, 
se necessário, complemente-as com medidas individuais, tais como equipamentos de proteção 
individual (EPI). Seguem-se alguns exemplos de medidas de controlo; no entanto, nem todas serão 
aplicáveis a todos os locais de trabalho ou profissões devido à sua natureza. 

 Realize, por enquanto, apenas o trabalho essencial; pode ser possível adiar alguns trabalhos 
para quando o risco for menor. Se possível, forneça serviços remotamente (por telefone ou 
vídeo) em vez de o fazer pessoalmente. Assegure-se de que apenas os trabalhadores 
essenciais ao trabalho estejam presentes no local de trabalho e minimize a presença de 
terceiros. 

 Reduza, na medida do possível, o contacto físico entre os trabalhadores (por ex., durante 
reuniões ou pausas). Isole os trabalhadores que possam desempenhar sozinhos as suas 
tarefas em segurança, bem como os trabalhadores que não necessitem de equipamento ou 
maquinaria especializados que não possam ser transportados. Por exemplo, sempre que 
possível, providencie para que trabalhem sozinhos num escritório livre, numa sala do pessoal, 
num refeitório ou numa sala de reuniões. Se possível, peça aos trabalhadores vulneráveis que 
trabalhem a partir de casa (pessoas livres mais velhas e com patologias crónicas (incluindo 
hipertensão, problemas pulmonares ou cardíacos, diabetes ou que foram submetidas a 
tratamento para o cancro ou a qualquer outra imunossupressão) e trabalhadoras grávidas. Os 
trabalhadores com familiares próximos que se encontram em risco elevado podem também 
necessitar de realizar teletrabalho. 

 Elimine e, se não for possível, limite a interação física com e entre clientes. Por exemplo, 
através de encomendas online ou por telefone, da entrega sem contacto ou com entrada 
controlada (evitando, ao mesmo tempo, a sobrelotação no exterior) e o distanciamento físico 
dentro e fora das instalações. 

 Ao entregar mercadorias, faça-o através de recolha ou entrega fora das instalações. Aconselhe 
os condutores sobre a boa higiene na cabina e forneça-lhes gel e toalhetes desinfetantes 
adequados. Os trabalhadores do setor da distribuição devem poder utilizar instalações como 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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casas de banho, refeitórios, vestiários e chuveiros, embora com as devidas precauções (por 
ex., permitindo apenas um utilizador de cada vez e efetuando limpezas regulares). 

 Coloque uma barreira impermeável entre os trabalhadores, especialmente se estes não 
conseguirem manter uma distância de dois metros entre si. As barreiras podem ser feitas para 
fins específicos ou improvisadas utilizando itens como películas de plástico, divisórias, gavetas 
móveis ou unidades de armazenamento. Devem evitar-se coisas que não sejam sólidas ou que 
tenham lacunas, como plantas em vasos ou carrinhos, ou que criam um risco, como o de 
tropeçar ou a queda de objetos. Caso não seja possível utilizar uma barreira, deve criar-se um 
espaço adicional entre os trabalhadores, garantindo, por exemplo, que têm, pelo menos, duas 
secretárias vazias de cada lado. 

 Se o contacto próximo for inevitável, mantenha-o em menos de 15 minutos. Reduza o contacto 
entre os diferentes departamentos da sua empresa no início e no fim dos turnos. Organize o 
horário das refeições de modo a reduzir o número de pessoas que partilham o refeitório, sala 
de trabalho ou cozinha. Certifique-se de que há apenas um trabalhador de cada vez nas casas 
de banho e nos vestiários. Coloque um sinal na porta principal a indicar quando um dos 
sanitários está a ser utilizado de modo a garantir a entrada de apenas uma pessoa de cada 
vez. Organize turnos para ter em conta as tarefas de limpeza e higienização. 

 Forneça sabão e água ou um antissético adequado para as mãos em locais convenientes e 
aconselhe os trabalhadores a lavar as mãos com frequência. Limpe as suas instalações com 
frequência, especialmente bancadas, maçanetas de portas, ferramentas e outras superfícies 
em que as pessoas tocam frequentemente e forneça uma boa ventilação do local, se possível. 

 Evite sobrecarregar o pessoal da limpeza com trabalho, tomando medidas adequadas, como 
a atribuição de pessoal adicional às tarefas e pedindo aos trabalhadores que deixem o seu 
espaço de trabalho limpo e arrumado. Forneça aos trabalhadores lenços de papel e caixotes 
do lixo revestidos com um saco de plástico de modo a que possam ser esvaziados sem 
entrarem em contacto com o conteúdo. 

 Se tiver identificado um risco de infeção, apesar de ter aplicado todas as medidas de segurança 
possíveis, então forneça todos os EPI necessários. É importante formar os trabalhadores para 
a correta utilização dos EPI, assegurando que estes seguem as orientações disponíveis sobre 
a utilização de máscaras faciais e luvas. 

 Coloque cartazes que incentivem os trabalhadores a ficar em casa em caso de doença, a 
etiqueta respiratória (tossir e espirrar) e a correta higiene das mãos à entrada do local de 
trabalho e em outras áreas onde sejam bem visíveis. 

 Facilite a utilização pelos trabalhadores de transporte individual em vez de coletivo, 
disponibilizando, por ex., estacionamento automóvel ou um local para guardar bicicletas em 
segurança, e incentivando os trabalhadores a caminharem para o local de trabalho, se 
possível. 

 Implemente políticas de licença flexível e de trabalho à distância para limitar a presença no 
local de trabalho, quando necessário. 

Consulte COVID-19: orientações para o local de trabalho para obter mais informações sobre como 
preparar o seu local de trabalho para a COVID-19, incluindo o que fazer se uma pessoa infetada com 
a COVID-19 esteve no local de trabalho e aconselhamento sobre viagens e reuniões. Estão disponíveis 
informações para «trabalhadores fronteiriços e destacados» (pessoas que trabalham num país e 
regressam regularmente ao país onde residem). 

Retomar os trabalhos após um período de encerramento 
Se o seu local de trabalho esteve encerrado durante um período por razões relacionadas com a COVID-
19, elabore um plano para quando o trabalho for retomado que tenha em conta a saúde e a segurança. 
Deve considerar o seguinte no seu plano: 

 Atualize a sua avaliação dos riscos conforme descrito acima e consulte COVID-19: orientações 
para o local de trabalho. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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 Efetue adaptações à estrutura do local de trabalho e à organização do trabalho que reduzirão 
a transmissão da COVID-19 antes de retomar o trabalho na íntegra e antes de todos os 
trabalhadores voltarem ao local de trabalho. Considere retomar os trabalhos por fases, a fim 
de permitir a realização de adaptações. Certifique-se de que informa os trabalhadores sobre 
as mudanças e forneça-lhes novos procedimentos e formação, se necessário, antes de 
regressarem ao trabalho. 

 Contacte o seu serviço de saúde e de segurança no trabalho, e discuta o seu plano com eles. 
 Preste especial atenção aos trabalhadores que se encontram em risco elevado e esteja 

preparado para proteger os mais vulneráveis, incluindo as pessoas mais velhas e os 
trabalhadores com patologias crónicas (incluindo hipertensão, problemas pulmonares ou 
cardíacos, diabetes ou que foram submetidos a tratamento para o cancro ou a qualquer outra 
imunossupressão)e trabalhadoras grávidas. Preste também atenção aos trabalhadores com 
familiares próximos que se encontram em risco elevado. 

 Pondere a possibilidade de criar apoio para os trabalhadores que possam estar a sofrer de 
ansiedade ou de stresse. Este apoio pode passar pelos superiores hierárquicos perguntarem 
aos seus trabalhadores com mais frequência como se sentem, favorecer intercâmbios ou 
companheirismo entre colegas, alterações na organização do trabalho e das tarefas, por um 
programa de assistência aos trabalhadores ou um serviço de coaching, bem como pela oferta 
do contacto com um serviço de saúde no trabalho. Esteja ciente de que os trabalhadores 
podem ter sofrido acontecimentos traumáticos, como a doença grave ou a morte de um familiar 
ou de um amigo, ou estar a enfrentar dificuldades financeiras ou problemas nas suas relações 
pessoais. 

 Os trabalhadores que regressam ao local de trabalho após um período de isolamento (quer 
como medida individual, quer como parte de um isolamento coletivo), provavelmente terão 
preocupações, em especial, com o risco de infeção. Estas preocupações – especialmente se 
tiverem ocorrido alterações no trabalho – podem muito bem resultar em stresse e em 
problemas de saúde mental. Quando estão em vigor medidas de distanciamento físico, a 
probabilidade de estes problemas ocorrerem não só é maior, como não estão disponíveis os 
mecanismos de resposta habituais, como o espaço pessoal ou a partilha de problemas com 
outros (ver Regressar ao trabalho após baixa por doença devido a problemas de saúde 
mental). Forneça aos trabalhadores informações sobre fontes de apoio e aconselhamento 
publicamente disponíveis. Saúde mental Europa tem informações sobre como cuidar da sua 
saúde mental e lidar com a ameaça da COVID-19. 

 Os trabalhadores podem estar preocupados com o aumento da probabilidade de infeção no 
local de trabalho e podem não querer voltar. É importante compreender as suas preocupações, 
fornecer informações sobre as medidas tomadas e o apoio de que dispõem. 

Lidar com uma taxa elevada de ausência 
Dependendo das taxas de infeção na sua área local e dos protocolos em vigor, muitos dos seus 
trabalhadores podem estar ausentes devido à COVID-19. Se, por precaução, um trabalhador se 
encontrar em isolamento em casa, poderá continuar o seu trabalho à distância (ver abaixo) ou, se tal 
não for o caso, o trabalhador não poderá trabalhar durante um período. 

Os trabalhadores que se confirme estarem infetados pela COVID-19 estarão ausentes e incapazes de 
trabalhar por um período significativamente mais longo e aqueles que adoeçam gravemente poderão 
necessitar de um novo período de reabilitação após terem curado a infeção. Além disso, alguns 
trabalhadores podem estar ausentes porque têm de cuidar de um parente. 

 A ausência de um número substancial de trabalhadores, ainda que temporária, pode causar 
uma pressão sobre a continuação das atividades. Embora os trabalhadores disponíveis devam 
ser flexíveis, é importante que não se encontrem numa situação que coloque em perigo a sua 
saúde ou segurança. Mantenha qualquer carga de trabalho adicional tão baixa quanto possível 
e certifique-se de que não dura muito tempo. Os superiores hierárquicos diretos dos 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
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trabalhadores desempenham um papel importante no acompanhamento da situação e em 
garantir que os trabalhadores não ficam sobrecarregados. Respeite as regras e os acordos 
relativos ao horário de trabalho e aos períodos de repouso e permita aos trabalhadores o direito 
de se desligarem quando estiverem fora do trabalho. 

 Ao adaptar o trabalho a uma mão de obra reduzida, por ex., através da implementação de 
novos métodos e procedimentos e da mudança de funções e responsabilidades, verifique se 
os trabalhadores necessitam de formação e apoio adicionais e certifique-se de que todos os 
trabalhadores têm competências para desempenhar a tarefa que lhes é exigida. 

 Forneça formação interdisciplinar aos trabalhadores para desempenharem funções essenciais 
de modo a que o local de trabalho possa funcionar, mesmo na ausência dos trabalhadores-
chave. 

 Se depender de trabalhadores temporários, é importante informá-los sobre os riscos no local 
de trabalho e dar-lhes formação, se necessário. 

Gerir os trabalhadores que trabalham a partir de casa 
No âmbito das medidas de distanciamento físico adotadas na maioria dos Estados-Membros, os 
trabalhadores são incentivados ou obrigados a trabalhar a partir de casa se a natureza do seu trabalho 
o permitir. Para a maioria dos trabalhadores, esta é a primeira vez que trabalham como 
«teletrabalhadores» e o seu ambiente de trabalho é provavelmente deficiente em muitos aspetos, em 
comparação com o seu local de trabalho. O grau de adaptação do ambiente doméstico varia em função 
da situação do trabalhador e do tempo e dos recursos disponíveis para as adaptações. 

Está disponível aconselhamento sobre a segurança e a saúde durante o trabalho em casa aqui, mas 
dirige-se em grande medida àqueles que trabalham em teletrabalho regular ou a longo prazo. Abaixo 
encontram-se algumas sugestões para minimizar os riscos para os trabalhadores que não conseguiram 
preparar adequadamente o seu local de trabalho doméstico. 

 Proceda a uma avaliação dos riscos envolvendo os trabalhadores que fazem teletrabalho e os 
seus representantes. 

 Permita que os trabalhadores levem para casa os equipamentos que utilizam no local de 
trabalho a título temporário (caso não o possam ir buscar, considere a possibilidade de 
organizar a sua entrega). Pode incluir itens como computadores, monitores, teclados, ratos, 
impressoras, cadeiras, apoios de pé ou candeeiros. Mantenha um registo dos itens atribuídos 
a cada trabalhador para evitar confusões quando o trabalho normal for retomado. 

 Forneça aos teletrabalhadores orientações sobre a criação de uma estação de trabalho em 
casa que aplique boa ergonomia, como uma postura correta e movimentos frequentes, tanto 
quanto possível. 

 Incentive os trabalhadores a fazerem pausas regulares (a cada 30 minutos) para se 
levantarem, movimentarem e esticarem. 

 Dê apoio aos teletrabalhadores na utilização de equipamento e software informático. As 
ferramentas de teleconferência e videoconferência podem tornar-se essenciais para o trabalho, 
mas podem ser problemáticas para os trabalhadores que não estão habituados a utilizá-las. 

 Garanta uma boa comunicação a todos os níveis que inclua as pessoas que trabalham em 
casa. Isto vai desde a informação estratégica fornecida pela gestão de alto nível até às funções 
dos superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores, sem esquecer a importância da 
interação social de rotina entre os colegas. Enquanto a primeira pode ser abordada em 
reuniões em linha programadas, a última pode ser incentivada através de conversas em linha 
ou de reuniões em «cafés virtuais». 

 Não subestime o risco de os trabalhadores se sentirem isolados e sob pressão, o que, na 
ausência de apoio, pode resultar em problemas de saúde mental. A comunicação e o apoio 
eficazes pelos superiores hierárquicos e pelos colegas, bem como a capacidade de manter o 
contacto informal com os colegas é importante. Considere a possibilidade de realizar reuniões 
regulares de pessoal ou de equipa em linha ou de alternar os trabalhadores que possam estar 
presentes no local de trabalho, se tiver sido iniciado um regresso gradual ao trabalho. 

https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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 Esteja ciente de que o seu trabalhador pode ter um parceiro que também está a trabalhar em 
teletrabalho ou crianças que possam necessitar de cuidados, uma vez que não estão na 
escola, ou que precisam de estabelecer uma ligação remota para continuar o seu trabalho 
escolar. Outros poderão necessitar de prestar cuidados a idosos ou a doentes crónicos e a 
pessoas que se encontram em confinamento. Nestas circunstâncias, os superiores 
hierárquicos terão de ser flexíveis em termos de horas de trabalho e de produtividade do seu 
quadro de pessoal e terão de sensibilizar os trabalhadores da sua compreensão e flexibilidade. 

 Ajude os trabalhadores a estabelecer limites saudáveis entre o trabalho e o tempo livre, 
comunicando claramente quando se espera que estejam a trabalhar e disponíveis. 

 

Envolver os trabalhadores 
A participação dos trabalhadores e dos seus representantes na gestão da SST é fundamental para o 
sucesso e uma obrigação legal. Isto aplica-se igualmente às medidas tomadas nos locais de trabalho 
em relação à COVID-19, altura em que os acontecimentos se desenvolvem rapidamente, com um 
elevado nível de incerteza e de ansiedade entre os trabalhadores e a população em geral. 

É importante que consulte atempadamente os seus trabalhadores e/ou os respetivos representantes, 
bem como os representantes da saúde e da segurança sobre as alterações planeadas e a forma como 
os procedimentos temporários irão funcionar na prática. Associar-se aos seus trabalhadores na 
avaliação dos riscos e no desenvolvimento de respostas é uma parte importante das boas práticas em 
matéria de saúde e segurança no local de trabalho. Os representantes da saúde e da segurança e os 
comités de saúde e de segurança estão numa posição única para ajudar a conceber medidas 
preventivas e garantir o sucesso da sua execução. 

Considere também como garantir que todos os trabalhadores e prestadores de serviços têm acesso às 
mesmas informações. 

 

Cuidar dos trabalhadores doentes 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, os sintomas mais frequentes da COVID-19 são febre, 
cansaço e tosse seca. Algumas pessoas ficam infetadas, mas não desenvolvem quaisquer sintomas e 
não se sentem mal. A maioria das pessoas (cerca de 80%) recupera da doença sem necessidade de 
tratamento especial. Cerca de uma em cada seis pessoas infetadas pela COVID-19 fica gravemente 
doente e desenvolve dificuldades respiratórias. As pessoas mais velhas e os doentes com patologias 
médicas subjacentes, tais como tensão arterial elevada, problemas cardíacos ou diabetes, têm uma 
maior probabilidade de desenvolver doença grave. 

As pessoas que ficaram gravemente doentes podem necessitar de atenção especial mesmo depois de 
terem sido declaradas aptas para trabalhar. Existem algumas indicações de que os doentes com 
coronavírus podem sofrer uma redução da capacidade pulmonar após um episódio da doença. Os 
trabalhadores nessa situação podem necessitar de adaptar o seu trabalho e podem necessitar de 
ausentar-se para se submeterem a fisioterapia. Os trabalhadores que tiveram de passar algum tempo 
nos cuidados intensivos (CI) podem enfrentar desafios específicos. O médico do trabalhador e o serviço 
de saúde no trabalho, se disponível, devem aconselhar a forma e o momento do seu regresso ao 
trabalho: 

 Fraqueza muscular. Isto torna-se mais grave quanto mais tempo o doente estiver nos 
CI. A redução da capacidade muscular também se manifesta, por exemplo, em queixas 
respiratórias. Outro fenómeno comum, mas menos frequentemente reconhecido, é a síndrome 
pós-internamento em cuidados intensivos (SPICS). Isto acontece em cerca de 30 a 50% das 
pessoas admitidas nos CI e é comparável a uma perturbação de stresse pós-traumático. 

 Problemas de memória e concentração. Muitas vezes, estas queixas só se 
desenvolvem com o tempo. Depois de alguém começar a trabalhar, isto nem sempre é 
reconhecido. Os sintomas visíveis no trabalho são problemas de memória e concentração, 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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dificuldade em desempenhar as tarefas de forma satisfatória e capacidades de resolução de 
problemas mais fracas. Por este motivo, é importante estar atento a esta situação se tiver 
conhecimento de que alguém esteve nos CI. Uma boa orientação é muito importante, pois é 
difícil para alguns trabalhadores voltar ao seu nível de desempenho anterior. 

 Muito tempo para retomar o trabalho. Os dados mostram que um quarto a um 
terço das pessoas que estão nos CI podem desenvolver problemas, independentemente da 
sua idade. Aproximadamente metade dos doentes necessitam de um ano para retomar o 
trabalho e até um terço poderá nunca regressar. 

Os médicos da medicina do trabalho e os serviços de saúde estão numa melhor posição para prestar 
aconselhamento sobre como cuidar dos trabalhadores que estiveram doentes e sobre quaisquer 
adaptações que sejam necessárias no seu trabalho. Se não dispõe de um serviço de saúde no trabalho, 
é importante abordar estas questões com sensibilidade e respeitar a privacidade e a confidencialidade 
dos trabalhadores. 

Esteja ciente do risco de os trabalhadores que estiveram doentes com COVID-19 poderem sofrer 
estigma e discriminação. 

 

Planear e aprender para o futuro 
É importante elaborar ou atualizar planos de emergência para situações de crise no futuro, como 
descrito em COVID-19: orientações para o local de trabalho. Mesmo as pequenas empresas podem 
fazer uma lista de verificação que as ajudará a prepararem-se caso tais situações ocorram no futuro. 

As empresas que utilizaram o teletrabalho pela primeira vez podem considerar a sua adoção como 
uma prática de trabalho moderna e a longo prazo. A experiência adquirida durante a pandemia da 
COVID-19 pode contribuir para o desenvolvimento de uma política e procedimentos de teletrabalho ou 
para a revisão dos existentes. 

 

Manter-se bem informado 
A quantidade de informações relacionadas com a COVID-19 pode ser esmagadora e pode ser difícil 
diferenciar a informação fiável e exata da informação vaga e enganadora. Verifique sempre se a fonte 
original das informações é uma entidade de referência ou qualificada. As fontes oficiais de informação 
sobre a COVID-19 incluem: 

• Organização Mundial de Saúde 
• Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 
• Comissão Europeia 
• Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

À medida que começa a haver um relaxamento das medidas de distanciamento físico, podem ser 
emitidas informações específicas para setores, comunidades ou grupos específicos, que podem ser 
atualizadas com frequência. No seu país, os ministérios da saúde e do trabalho terão informações 
relevantes e poderão fornecer ligações para fontes mais especializadas. 

 

Setores e profissões 
As pessoas com empregos que as colocam em contacto físico com outras correm o maior risco de 
contrair a COVID-19. Para além dos trabalhadores do setor da saúde, dos cuidados em residências ou 
lares e domiciliários, os trabalhadores essenciais em maior risco incluem, por ex., aqueles envolvidos 
no abastecimento alimentar e no retalho, na recolha de resíduos, nos serviços públicos essenciais, na 
polícia e na segurança, e nos transportes públicos. 

Da mesma forma que alguns países restringiram o trabalho em alguns setores antes de outros – 
geralmente suspendendo primeiro a educação, o lazer e o entretenimento, e a indústria e a construção 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
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em último – o regresso ao trabalho após o relaxamento das medidas pode ser igualmente escalonado, 
mas em ordem inversa. Estão disponíveis orientações específicas do setor relacionadas com a COVID-
19 de vários países e é apresentada uma seleção abaixo. Consulte os sítios na Internet da EU-OSHA 
e da sua autoridade ou instituto nacional de SST para mais exemplos. 

 

Construção 
Bélgica – estaleiros de construção de autoestradas (FR) 

Áustria – construção (DE) 

Dinamarca – construção e obras públicas (EN) 

França – construção (FR) 

França – construção (FR) 

Alemanha – construção e obras públicas (DE) 

Alemanha – artesãos (DE) 

Itália – construção e obras públicas (IT) 

Espanha – construção (ES) 

Reino Unido – construção (EN) 

Austrália – construção e obras públicas (EN) 

Canadá – construção (EN) 

ISSHCO – construção (EN, DE, FR, PT, EL) 
 

Retalho 
Áustria – empresas retalhistas (DE) 

França – caixa (FR) 

França - lojas de venda a retalho (FR) 

Alemanha – caixa (DE)  

Alemanha – retalho alimentar e hospitalidade (DE) 

Irlanda – empresas e setores retalhistas (EN) 

Países Baixos – retalho (NL, EN) 

Espanha – atividade comercial remota (ES) 

Espanha – técnicos de ótica (ES) 

Espanha – ortopedia (ES) 

Espanha – supermercados (ES) 

Espanha – lojas de venda a retalho (ES) 

Espanha – supermercados e retalhistas do setor alimentar (ES) 

Espanha – farmácia (ES) 

Espanha – farmácia (ES) 

https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
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Retalho 
Espanha – estabelecimentos de limpeza a seco (ES) 

Austrália – trabalho retalhista (EN) 

Canadá – retalho (EN) 
 

Alimentação 
Áustria – manuseamento de alimentos (DE) 

Áustria – agricultura – trabalhadores de países terceiros (DE) 

França – panificação (FR) 

França – cultivo (FR) 

França – criação de animais (FR) 

França – trabalhadores sazonais (FR) 

França – catering e restauração rápida (FR) 

França – trabalhos de matadouro (FR) 

França – estaleiros agrícolas (FR) 

França – venda direta em explorações agrícolas (FR) 

Espanha – agricultura, pecuária e pesca (ES) 

Espanha – pescarias, pecuária e setor alimentar (ES) 

Espanha – agricultura e setor alimentar (ES) 

Espanha – setor alimentar (ES) 

Espanha – navios de pesca (ES)  

Austrália – agricultura (EN) 

Austrália – transformação e fabrico de produtos alimentares (EN) 

Canadá – transformação de produtos alimentares (EN) 

Reino Unido – empresas do setor alimentar (EN) 

OMS – empresas do setor alimentar (EN) 

OIT – agricultura e segurança alimentar (EN) 

OIT – retalho alimentar (EN) 
 

Transportes 
Bélgica – aviação (FR) 

Bélgica – navegação (FR) 

Bélgica – telecomunicações e serviços postais (FR) 

Bélgica – carta de condução e controlo técnico (FR)  

http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
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Transportes 
Dinamarca – transporte de mercadorias (DK) 

Finlândia – condutores de transportes públicos (FI, SV, EN) 

Finlândia – navios de carga (EN) 

França – entregas (FR) 

França – empresas transportadoras de fundos e tratamento de objetos de valor (FR) 

França – transporte de mercadorias e serviços de logística 

França – oficinas (FR) 

França – estações de serviço (FR) 

Alemanha – transportes (DE) 

Alemanha – mensageiro de amostras de diagnóstico (DE) 

Alemanha – táxis (DE) 

Alemanha – autocarros (DE) 

Alemanha – navegação interior (DE) 

Alemanha – vias navegáveis federais (DE) 

Alemanha - transporte fluvial e marítimo (DE) 

Alemanha – contentores de transporte de mercadorias (DE) 

Alemanha – transporte marítimo (DE) 

Alemanha – transporte aéreo (DE) 

Alemanha – entrega de correio e encomendas (DE) 

Itália – transporte (IT) 

Países Baixos – transporte e logística (NL) 

Países Baixos – transporte e logística (NL) 

Espanha – transporte e mobilidade (ES) 

Espanha – pesca (ES)  

Espanha – transporte, entrega, carga e descarga (ES) 

Espanha – carregadores (ES) 

Espanha – transporte e logística (ES) 

Espanha – transporte – condução e períodos de repouso no transporte de mercadorias (ES) 

Espanha – perguntas frequentes para condutores (ES) 

Espanha – distribuição de máscaras no transporte terrestre (ES) 

Espanha – logística e infográfico (ES) 

Espanha – logística (ES) 

Espanha – desinfeção de veículos e higiene dos condutores (ES) 

Espanha – guia breve de instruções sobre a desinfeção de veículos e higiene dos condutores 
(ES) 

https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Transportes 
Espanha – vídeo de desinfeção de veículos (ES) 

Espanha – pessoal de entregas (ES)  

UE (AESA) – aeronaves e aeroportos (EN) 

UE (AESA) – helicópteros (ES) 

UE (AESM) – transporte marítimo (EN + outros) 

Austrália – transporte rodoviário de mercadorias (EN) 

Austrália – armazenamento e logística (EN) 

Austrália – motoristas do setor da distribuição (EN) 

Austrália – táxis e partilha de boleias (EN) 

Canadá – entrega ao domicílio e mensageiros (EN) 

Canadá – tripulação e pessoal de terra (EN) 

Reino Unido – condução e segurança rodoviária (EN) 

Reino Unido – transporte e portos marítimos (EN) 

Reino Unido – setor dos transportes (EN) 

Reino Unido – transporte de mercadorias (EN) 

EUA – atendimento ao cliente e check-in no aeroporto (EN) 

EUA – operadores de cargas e bagagens no aeroporto (EN) 

EUA – trabalhadores da assistência a passageiros no aeroporto (EN) 

EUA – operadores do transporte de autocarros (EN) 

EUA – operadores do trânsito ferroviário (EN) 

EUA – trabalhadores de estações de trânsito (EN) 

OIT – navegação marítima e pesca (EN) 

OIT – aviação civil (EN) 

IRU – condutores de veículos de mercadorias (EN) 
 

Manutenção e serviços domésticos 
Bélgica – recolha de resíduos domésticos (FR) 

Bélgica – recolha de resíduos (FR) 

França – jardinagem (FR) 

França – horticultura (FR) 

França – manutenção (FR) 

França – resíduos domésticos (FR) 

França – lavandaria industrial (FR) 

França – agente de manutenção (FR) 

França – canalizador – instalações sanitárias (FR) 

https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Manutenção e serviços domésticos 
França – Trabalho na resolução de problemas – Intervenção em domicílio (FR) 

Alemanha – comerciantes (DE) 

Alemanha – recolha de resíduos (DE) 

Alemanha – recolha de resíduos de instalações de cuidados de saúde (DE) 

Espanha – gestão de resíduos (ES) 

Austrália – serviços domésticos (EN) 

Reino Unido – limpeza de locais que não sejam de cuidados de saúde (EN) 

EUA – trabalhadores de manutenção de trânsito(EN) 

EUA – trabalhadores de manutenção de aeronaves (EN) 
 

Lazer e entretenimento 
Bélgica – navegação e desportos náuticos (FR) 

Bélgica – pesca e caça (FR) 

França – equitação (FR) 

França – rececionista ou porteiro noturno (FR) 

França – empregadas domésticas e camareiras (FR) 

Finlândia – indústria de serviços (FI, SV, EN) 

Alemanha – telecomunicações (DE) 

Espanha – turismo (ES)  

Canadá – restaurantes e serviços de restauração (EN) 

OMS – hotéis e residenciais (EN) 

OIT – turismo (EN)  
 

Educação 
Austrália – infantários e acolhimento de crianças (EN)  

Reino Unido – ambientes educativos (EN) 

EUA – escolas e acolhimento de crianças (EN) 

EUA – colégios e universidades (EN) 

OMS – escolas (EN) 

OIT – educação (EN) 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços de cabeleireiro 
Áustria – cabeleireiros (DE) 

França – cabeleireiros (FR) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Serviços de cabeleireiro 
Alemanha – cabeleireiros (DE) 

Espanha – cabeleireiros (ES) 

Suíça – cabeleireiros (DE, FR, IT) 

Austrália – serviços de cabeleireiro (EN)  
 

Serviços de cuidados e saúde 
Áustria – medidas preparatórias em hospitais (DE) 

Áustria – medidas de proteção em hospitais (DE) 

Áustria – obstetrícia (DE) 

Áustria – médicos de clínica geral (DE) 

Áustria – vacinação (DE) 

Áustria – cuidados de saúde residentes (DE) 

Áustria – prestadores de cuidados de saúde durante as 24 horas (DE) 

Áustria – EPI para prestação de cuidados e apoio (DE) 

Áustria – tipos de máscaras e proteção do nariz (DE) 

Áustria – dádivas de sangue e de tecidos (DE) 

Áustria – saúde mental dos trabalhadores do setor da saúde (DE) 

Áustria – saúde mental da população em geral (DE) 

Áustria – saúde mental dos pais e cuidadores das crianças (DE) 

Áustria – saúde mental de diretores e chefes de equipa em instalações de saúde (DE) 

Alemanha – serviços de ambulância e de emergência não médica (DE) 

Itália – trabalhadores do setor da saúde (IT) 

Espanha – serviços sociais (ES) 

Espanha – lares (ES) 

Espanha – cuidados domiciliários (ES) 

Espanha – auxiliares de cuidados domiciliários (ES) 

Espanha – casas de saúde e centros de assistência social residenciais (ES) 

Espanha – cuidados de saúde: gestão de resíduos (ES) 

Espanha – cuidados de saúde (ES) 

Espanha – profissionais da saúde e da assistência social (ES) 

Espanha – gestão de doentes (ES) 

Espanha – emergências (ES) 

Espanha – unidades de cuidados intensivos (ES) 

Espanha – grávidas e recém-nascidos (ES) 

https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Serviços de cuidados e saúde 
Espanha – cuidados pediátricos (ES) 

Espanha – cuidados primários (ES) 

Espanha – unidades de diálise (ES) 

Espanha – tratamento de cadáveres (ES) 

Espanha – bem-estar dos profissionais de saúde (ES) 

Espanha – bem-estar dos enfermeiros (ES) 

Espanha – procedimentos invasivos em cardiologia (ES) 

Espanha – medidas de proteção por tipo de atividade (ES) 

Espanha – Utilização de EPI na COVID19 e ativação e desativação de protocolos (ES) 

Espanha – Serviços técnicos (ES) 

Austrália – Prestadores de cuidados de saúde e cuidados a idosos (EN) 

Canadá – serviços de dia (EN) 

Canadá – emergência e admissão de doentes (EN) 

Canadá – pessoal de primeira intervenção (EN) 

Canadá – cuidados de longa duração (EN) 

Reino Unido – lares (EN) 

Reino Unido – abrigos para os sem-abrigo (EN) 

Reino Unido – profissionais de saúde (EN) 

Reino Unido – ala para doentes entubados (EN) 

Reino Unido – procedimentos invasivos em cardiologia (EN) 

EUA – abrigos para os sem-abrigo (EN) 

EUA – comunidades de reforma (EN) 

OIT – setor da saúde (EN) 

OIT – emergência pública (EN) 

OMS – lares (EN) 

OMS – SST na saúde pública (EN) 
 

Forças de segurança 
Bélgica – polícia (FR) 

Espanha – prisões (ES) 

Reino Unido – prisões (EN) 

EUA – pessoal de primeira intervenção e polícia (EN) 

EUA – prisões (EN) 

EUA – pessoal de serviço e vigilância aeroportuária (EN) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Forças de segurança 
OMS – prisões (EN) 

 

Outros 
Áustria – formação de pessoal (DE) 

Bélgica – escolas e infantários (FR) 

Bélgica – ensino obrigatório (FR) 

Bélgica – ensino superior (FR) 

Bélgica – educação para a promoção social (FR) 

Bélgica – funerárias (FR) 

Bélgica – veterinários (FR) 

Bélgica – animais de companhia (FR) 

Bélgica – abrigos para animais (FR) 

Bélgica – trabalhadores transfronteiriços (FR) 

Finlândia – funcionários de cuidados domiciliários (FI) 

França – call centre (FR) 

França – agentes funerários (FR) 

França – trabalho sazonal (FR) 

França – seguranças (FR) 

França – indústria e empresas da madeira (FR) 

Alemanha – artesãos no atendimento ao cliente (DE) 

Alemanha – funerárias (DE) 

Alemanha – trabalho de escritório (DE) 

Itália – função pública (IT) 

Espanha – funerárias (ES) 

Espanha – funerárias: agentes biológicos (ES) 

Espanha – tratamento de cadáveres (ES) 

Espanha – indústria (ES) 

Espanha – indústria (ES) 

Espanha – indústria (ES) 

Espanha – proprietários de animais de companhia e clínicas veterinárias (ES) 

Espanha – clínicas veterinárias (ES) 

Espanha – boas práticas no local de trabalho (ES) 

Espanha – indústria metalúrgica (ES) 

Austrália – pequenas empresas (EN) 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
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COVID – 19 - Voltar ao local de trabalho  
Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores 

Outros 
Austrália – trabalho de escritório (EN) 

Canadá – indústria transformadora (EN) 

Canadá – indústria mineira (EN) 

Canadá – campos de trabalho (EN) 

Canadá – prevenção do estigma (EN) 

Reino Unido – trabalhadores domésticos (EN) 

Reino Unido – cuidados a falecidos (EN) 

Reino Unido – funerais (EN) 

EUA – igrejas (EN) 

OIT – indústria automóvel (EN) 

OIT – indústria têxtil, do vestuário, do couro e do calçado (EN) 
 

Compilações nacionais (não exaustivo)  
Áustria – Informação especializada (DE) 

Bélgica – ligações úteis (FR, NL) 

França – Orientações para as empresas e os trabalhadores (FR) 

Alemanha – Sugestões para as empresas e os trabalhadores (DE) 

Espanha – Avaliação dos Riscos vs. COVID-19 (ES) 

Canadá – folhas de conselhos individuais (EN) 

Reino Unido – orientações para contextos não clínicos (EN) 

EUA – Orientações para as empresas e os empregadores (EN) 

OIT – informação setorial (EN)  

Portugal - Recomendações para Adaptar os Locais de Trabalho e Proteger os Trabalhadores - 
Versão integral (PT) 

Portugal - Recomendações para Adaptar os Locais de Trabalho e Proteger os Trabalhadores - 
Versão e-folheto (PT) 

Nota: todas as ligações neste artigo estavam acessíveis em 16 de abril de 2020 
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https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/INDEX_19_MEDIDAS-280420.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/INDEX_19_MEDIDAS-280420.pdf
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