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O Manual de Contingência para a COVID-19 da IRIS pretende informar e, simultaneamente,

contribuir para a proteção dos/das empreendedores/as sociais que utilizem o espaço de cowork

vocacionado para a inovação social, situado na Rua do Covelo, 223, 4º andar, no Porto. Este

espaço pretende proporcionar aos/às empreendedores/as sociais a oportunidade de desenvolver

o seu trabalho num espaço criativo, com partilha de ideias sobre empreendedorismo e inovação

social. O espaço será dividido pelos/as empreendedores/as sociais e algumas áreas serão

partilhadas, mais especificamente, a sala de trabalho, a copa, o WC, o espaço de refeições, a sala

multiusos (com marcação prévia) e zonas de circulação comuns.

Dado este contexto do espaço, as medidas atuais relativas à situação pandémica e a retoma das

atividades presenciais, torna-se imprescindível a existência de um documento orientador. Neste

documento constam as informações relativas à doença; as medidas de prevenção no momento da

utilização do espaço; os procedimentos a ter caso se verifique um caso suspeito ou confirmado de

COVID-19; a identificação da área de isolamento e contactos a utilizar caso surjam dúvidas ou

questões relativas à doença.
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O presente documento serve de linha orientadora para o espaço de Coworking da IRIS, situado

na Rua do Covelo, 223, 4º andar, no Porto. Queremos garantir a segurança de todos/as que

frequentam o espaço, criando as condições necessárias para que a saúde de todos/as seja uma

prioridade.

Para isso, contamos com a participação ativa de todos/as os/as empreendedores/as sociais que

frequentem o espaço, respeitando as indicações enunciadas neste documento. Sendo este um

espaço de partilha de ideias e que privilegia o contacto entre pessoas é importante que o

Manual de Contingência seja considerado para que o trabalho presencial possa ser mantido.

A população alvo deste Manual de Contingência são os/as empreendedores/as sociais que

utilizam o espaço de trabalho partilhado da IRIS.

Objetivos

 Assegurar uma resposta adequada à situação pandémica atual, protegendo ao máximo quem

usufrui do espaço de cowork da IRIS.

 Informar os empreendedores sociais sobre as medidas a ter caso se verifique um caso de

COVID-19 no espaço de cowork da IRIS.

 Disseminar as regras de utilização e higienização do espaço, protegendo todos/as os/as que

o frequentam.

 Disponibilizar contactos úteis que possam ser utilizados em caso de dúvidas.

1. Objetivos e população alvo
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A COVID-19, também designada por SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez em

dezembro de 2019 na China. Desde então, têm sido descobertas novas informações sobre a

doença e sobre como combate-la, de forma a diminuir as suas consequências nas nossas vidas.

Estas informações estão em atualização pelas entidades de saúde, pelo que este Manual de

Contingência poderá vir a ser atualizado.

1.1. Sintomas
Os principais sintomas da doença são febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares e cansaço, falta de ar,

e perda de olfato e paladar. Como sintomas menos comuns surgem tensão e dores musculares, dores de

garganta, diarreia, conjuntivite e irritações na pele. Consideram-se sintomas graves a presença de falta de

ar ou dificuldade respiratória, pressão ou dor no peito e perda da capacidade motora ou da fala. Devemos

ter em conta, que existem casos assintomáticos da doença, pelo que se devem respeitar todas as regras

sanitárias para a maior proteção de todos/as.

1.2. Incubação
O período de incubação da doença corresponde ao período entre a exposição ao vírus, ou seja, ao contacto

com o mesmo, e o aparecimento de sintomas. Estima-se que o período de incubação para a COVID-19 é de

1 a 14 dias.

1.3. Contágio
A COVID-19 transmite-se através do contacto pessoa-a-pessoa (transmissão direta), pelo contacto próximo

com uma pessoa infetada, ou pelo contacto de superfícies ou objetos contaminados (transmissão indireta).

Quando o contágio se efetiva por transmissão direta, pelo contacto com uma pessoa infetada, as principais

formas de contágio são através de gotículas libertadas pelo nariz ou pela boca de pessoas infetadas,

quando espirram, tossem ou falam. Uma pessoa infetada poderá estar a transmitir a doença dois dias antes

do aparecimento de sintomas.

No caso da transmissão indireta, pelo contacto com superfícies ou objetivos contaminados pelo vírus,

recomenda-se a desinfeção frequente dos mesmos. A desinfeção e a limpeza de superfícies e objetos são

imprescindíveis para a segurança de todos/as.

2. COVID- 19: informações gerais
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No espaço de Coworking de Inovação Social da IRIS, no Porto, serão utilizados pelos

empreendedores sociais áreas comuns, como a sala de trabalho partilhada, a copa, o WC, o

espaço de refeições, a sala multiusos e zonas de passagem comuns. Posto isto e para que a

utilização do espaço seja segura para todas as pessoas que o frequentam explicitamos, de

seguida, uma lista de recomendações a ter em conta, de acordo com indicações da Direção

Geral de Saúde, durante a utilização deste espaço.

1. Lavagem ou desinfeção das mãos
A lavagem ou desinfeção das mãos é uma conhecida aliada na luta contra a COVID-19. Desta forma,

recomendamos a lavagem ou desinfeção das mãos à entrada do espaço de Coworking, para que estejamos

todos/as o mais protegidos possível. A lavagem das mãos deve ter uma duração de pelo menos 20

segundos, caso não seja possível, deve utilizar-se uma solução desinfetante. A lavagem ou a desinfeção

das mãos deve ser efetuada com frequência, com especial atenção para antes e depois da utilização de

objetos e superfícies comuns. Para isso, encontram-se pelo espaço várias embalagens de desinfetante que

devem ser utilizadas com esta finalidade.

2. Desinfeção de superfícies
Tal como a desinfeção das mãos, a desinfeção das superfícies é imprescindível para que o espaço esteja o

mais seguro possível. As áreas e superfícies comuns são limpas e desinfetadas regularmente para maior

comodidade de quem as utiliza.

3. Etiqueta respiratória
A etiqueta respiratória deve ser sempre aplicada, para evitar que gotículas infetadas cheguem a outras

pessoas ou superfícies. Assim, quando se espirrar ou tossir deve-se proteger o nariz com um lenço de papel

que, de imediato, deve ser depositado no caixote do lixo. Outra opção a ter em conta é através do auxílio do

antebraço, fletindo-o e evitando a utilização das mãos. Deve, ainda, evitar tocar na cara.

3. Medidas de prevenção na utilização do espaço
de cowork
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4. Utilização da máscara

A máscara é extremamente importante para que se evite o contágio pessoa-a-pessoa. Enquanto

utilizar o espaço deve usar a máscara. Antes de a colocar deve ter as mãos limpas e

desinfetadas, deverá utilizá-la pelo período definido pelos fabricantes e substitui-la caso se

danifique ou molhe. Após a sua utilização deve colocá-la no lixo e deverá voltar a desinfetar as

mãos.

5. Distanciamento físico

Para além das medidas anteriores, o distanciamento físico deve ser mantido sempre que

possível. Caso a máscara não possa ser utilizada (momentos de refeição, por exemplo) deve

privilegiar-se o distanciamento de pelo menos de 1,5 metros.

6. Espaço de refeições

O espaço de refeições é um dos espaços que podem ser utilizados por todos/as, tendo em

conta que durante as refeições a utilização da máscara não é possível, recomendamos que se

retire a máscara apenas no momento da refeição. O distanciamento físico deve ser aplicado,

isto é, recomenda-se uma distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas que partilhem o

espaço. As refeições devem ser feitas em horários alternados, de forma a diminuir a

concentração de pessoas no mesmo espaço.

3. Medidas de prevenção na utilização do espaço
de cowork
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Um caso suspeito de COVID-19 refere-se a uma situação em que alguém apresente sintomas

normalmente registados em casos de COVID-19, como tosse, febre, cansaço, dores

musculares, dor de cabeça, entre outros, ou por via de ligação epidemiológica, isto é, alguém

que tenha confirmação de contacto direto com um caso positivo de COVID-19.

Caso exista suspeita de que alguém se encontra infetado pela COVID-19, a pessoa deve ser

isolada na sala existente para o efeito (sala multiusos), contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24)

e aguardar que o profissional de saúde da Linha SNS 24 faça a avaliação do caso. Consoante o

diagnóstico do profissional de saúde da Linha SNS 24 serão dadas novas indicações sobre os

próximos passos a tomar, será efetuado um encaminhamento até ao hospital de referência e

indicados os protocolos seguintes. Durante este processo, o caso suspeito de COVID deve

manter-se isolado, utilizando a máscara e minimizando o contacto com as restantes pessoas

presentes no espaço. A desinfeção e limpeza do local devem ser reforçadas.

4. Procedimento em caso suspeito de COVID-19

5. Procedimento em caso positivo de COVID-19

Se for confirmado o diagnóstico positivo para a COVID-19 de alguma das pessoas que

frequente o espaço de cowork da IRIS, deve-se informar a linha de Saúde 24 e elaborar uma

lista dos contactos da pessoa infetada, de forma a colaborar com a entidade de saúde pública

no rastreio de contactos.

Mais tarde, deverá proceder-se à limpeza e desinfeção da área de isolamento (caso a pessoa a

tenha utilizado) e reforçar a limpeza de todo o espaço, especialmente das superfícies comuns

mais utilizadas pela pessoa diagnosticada com COVID-19.
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A área de isolamento tem como objetivo restringir o contacto de pessoas não infetadas com um

caso suspeito ou confirmado de COVID-19. Por isso, a IRIS tem disponível uma sala que se

destina à área de isolamento, mais propriamente a sala multiusos (sala de reuniões e estúdio

audiovisual). Neste espaço estarão disponíveis os meios necessários, sendo eles:

 Ventilação;

 Telemóvel ou telefone;

 Cadeiras;

 Água e alimentos;

 Contentor de resíduos;

 Desinfetante;

 Máscaras;

 Termómetro.

6. Área de isolamento

Para além das medidas de prevenção, a vacinação é outra medida efetiva no combate à COVID-

19. A campanha de vacinação, em Portugal, iniciou-se no final de 2020 e avançou durante o ano

de 2021. Assim, a vacinação tornou-se a principal esperança para que possamos voltar a ter uma

vida mais normal, incluindo a retoma das atividades presenciais.

Por estas razões, para que o espaço de cowork de inovação social da IRIS seja mais seguro para

todos solicita-se a apresentação do Certificado Digital COVID da UE. Caso o mesmo não seja

possível, por ter contraído a doença ou outro motivo, o mesmo deverá ser comunicado à Equipa

IRIS para que se possa encontrar uma solução.

Apesar da vacinação ser imprescindível para a retoma das atividades, as regras sanitárias

explicitadas anteriormente devem continuar a ser respeitadas na íntegra.

7. Vacinação
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De seguida, deixamos uma lista de contactos úteis caso tenha alguma questão ou dúvida

relativamente à COVID-19.

Contactos telefónicos:

ARS Norte | 220 411 000

Linha Segurança Social (subsídios de doença, assistência à família ou quarentena) | 300 502 502

Linha SNS 24 | 808 24 24 24

Contactos digitais:

E-mail da ARS Norte | arsn@arsnorte.min-saude.pt

E-mail Linha de Saúde 24 | atendimento@SNS24.gov.pt

Plataforma da DGS para dúvidas relacionadas com a COVID-19 | https://covid19.min-saude.pt/

Portal SNS 24 | https://www.sns24.gov.pt/

Contactos IRIS

Telemóvel | 91 356 80 70

Email | info@iris-social.org

Website | www.iris-social.org

8. Contactos
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