TERMINAL DE CRUZEIROS / AUDITÓRIO INFANTE D. HENRIQUE
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO SARS-COV-2 (COVID-19)

A APDL está empenhada em receber todos os seus visitantes com elevados níveis de segurança, garantindo o seu bem-estar
assim como dos seus colaboradores, clientes e parceiros.
Nesse contexto, deﬁnimos uma estratégia e adotamos todas as medidas preconizadas pela Autoridade de Saúde Nacional (DGS)
e Organização Mundial de Saúde (OMS) para assegurar o cumprimento de diversos procedimentos de índole sanitária e higiénica,
assente em três (3) vetores essenciais:
•

Salvaguardar o necessário distanciamento físico;

•

Garantir o uso de equipamentos de proteção individual

•

Reforçar as medidas de higiene ambiental, através da limpeza e desinfeção

PORQUE A SEGURANÇA DE TODOS É A NOSSA PRIORIDADE!
DISTANCIAMENTO FISICO
Limitamos a taxa de ocupação do Terminal de Cruzeiros e Auditório Infante D. Henrique ao rácio estabelecido;
Reduzimos a capacidade máxima em cada elevador, recomendando apenas a pessoas com mobilidade condicionada e obrigação
de uso de máscara;
Demarcamos e promovemos o espaçamento de assentos;
Balizamos áreas de restauração ou similar, permitindo unicamente o recurso a lanche-box em detrimento de catering.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Os nossos colaboradores estão equipados com máscara e/ou viseira de proteção;
Os colaboradores dos serviços de limpeza estão equipados com fatos/batas, máscara e/ou viseira;
É obrigatória a utilização de máscara nas zonas comuns de todo o edifício, podendo disponibilizar-se, caso necessário, a sua
aquisição na receção do Terminal.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
Disponibilizamos aos prestadores de serviço, clientes e visitantes gel desinfetante para utilização nas diferentes áreas sociais do
edifício (receção, elevadores, salas de eventos);
Todos os equipamentos e mobiliário são devidamente desinfetados após cada utilização;
Intensiﬁcámos a higienização e desinfeção das superfícies, áreas de contacto e equipamentos partilhados, utilizando produtos
de limpeza com atuação antiviral
Mantemos uma rigorosa limpeza e desinfeção de todos os sistemas de água, ar condicionado e ventilação, com reforço da
desinfeção por pulverização antiviral das grelhas de ventilação existentes.
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ZONAS DE ISOLAMENTO
Dispomos de áreas de isolamento para casos suspeitos ou casos conﬁrmados de COVID-19, com ventilação mecânica, e com
revestimentos lisos e laváveis, casa de banho, stock de materiais de limpeza, máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis,
termómetro, contentor de resíduos autónomo, sacos de resíduos, kit com água e meio de contacto para o exterior.
Deﬁnimos e nomeamos um colaborador responsável por acionar os procedimentos em caso de suspeita de infeção, para
acompanhar a pessoa com sintomas á área de isolamento e prestar-lhe a assistência necessária;
Asseguraremos a descontaminação da área de isolamento sempre que se registem casos positivos reforçaremos os
procedimentos de limpeza e desinfeção sempre que existam casos suspeitos.

AS NOSSAS EQUIPAS
Todos os colaboradores receberam formação especiﬁca sobre:
Protocolo interno relativo ao surto da COVID-19;
Como cumprir as precauções básicas de prevenção nomeadamente distanciamento físico, utilização de EPI, monitorização de
sintomas, higienização pessoal, em particular a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
Como cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde para limpeza de superfícies e recolha de resíduos.

OS NOSSOS CONVIDADOS, PARCEIROS E CLIENTES
A colaboração de todos será essencial para garantir a sua segurança durante a presença no Terminal, sensibilizando-os para:
O uso obrigatório de máscara na circulação no interior do ediﬁco e no exterior quando o distanciamento físico não for possível;
A etiqueta respiratória e higienização das mãos, utilizando para o efeito os nossos dispensadores de álcool gel;
A manutenção da distância de segurança de 1,5 a 2,0 metros face aos restantes convidados e colaboradores sempre que possível;
Efetuar o registo no evento preferencialmente online;
A leitura do protocolo interno relativo ao surto da COVID-19 e cumprimento das precauções básicas de prevenção e controlo de
infeção provocada pelo novo coronavírus.

