EXPLORE IBERIA ®
PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
E BOAS PRÁTICAS COVID-19

A EXPLORE IBERIA é uma empresa Clean & Safe certificada pelo Turismo de
Portugal e com a certificação 'Safe travels', emitido pelo World Travel &
Tourism Council.
Estamos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento de um
turismo mais seguro e sustentável, para viajantes e comunidades locais.

www.exploreiberia.pt | info@exploreiberia.pt
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA COLABORADORES

Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação
específica sobre:
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 procedimentos:
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 70º de álcool, cobrindo
todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ﬁcarem secas.
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.
conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre
os trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando (quando
possível) o contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de
trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida,
utensílios, copos e toalhas.
Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da
febre, veriﬁcação de tosse ou diﬁculdade em respirar.
Como cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde para
limpeza de superfícies e tratamento de roupa.

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

No final de cada atividade os veículos e materiais
utilizados
devem
ser
cuidadosamente desinfetados, priorizando as áreas
onde os clientes se sentaram, bem como as áreas de
maior
probabilidade de contacto, vidros e maçanetas.
Cada limpeza deve ser registada, identificando o colaborador,
hora e o dia
Todos os resíduos recolhidos, bem como os utensílios usados na
limpeza como panos e luvas, devem ser imediatamente colocados
num saco e deitados no lixo.
Na limpeza de veículos devem apenas ser usados os
produtos legalmente designados para esse efeito, que serão
facultados ao colaborar(a) pela empresa.
Todos os produtos devem ser armazenados em sítio previamente
limpo e livre contaminação.
Itens como panos e luvas usados na limpeza serão descartáveis e
de uso único.
Cada veículo deve ter em reserva, um “stock” de luvas, máscaras
e desinfectante mãos, sempre pronto a utilizar se assim se
justificar.
Todos os equipamentos possíveis de utilização e quando não
descartáveis devem também ser limpos no final de cada
atividade

HIGIENIZAÇÃOE SEGURANÇA PREVENTIVA PARA CLIENTES

Será solicitiado que
antes, durante e após as atividades a
desenvolver, a higienização das mãos com uma solução
desinfetante com 70% ou mais de conteúdo alcoólico, para
prevenir possíveis infeções por essa via.

O cliente deverá fazer-se acompanhar sempre que possível pelo
seu próprio kit de proteção (máscara, luvas e higienizador de
mãos) que em caso de não possuir, será facultado pela empresa.
Clientes que apresentem sintomas suspeitos no início da
atividade, serão impossibilitados da prática da atividade. Na
possibilidade de haver suspeita sintomática durante a atividade
o responsável pela mesma irá isolar o cliente dos restantes e
ativar os mecanismos preventivos necessários junto das
entidades responsáveis.
O cliente deverá ser informado aquando da reserva da políticas
de segurança da empresa e parceiros envolvidos na atividade (se
aplicável)

PROCEDECIMENTOS ATIVIDADE/VIAGEM

Antes do início de qualquer atividade envolva a partilha do
mesmo
espaço
físico
entre
colaboradores
e
clientes,
colaborador deve verificar a limpeza e desinfeção do veículo, ou
equipamentos mediante as diretrizes da empresa;
Colaborador deve registar a sua temperatura ao início e fim de
cada dia de trabalho, no documento online criado para o efeito,
caso apresente sintomas febris deve de imediato alertar a
empresa que ativará os mecanismos necessários para proteção
do colaborador e elaboração da atividade;
O colaborador deve sempre usar o seu kit de proteção pessoal,
facultado pela empresa (máscara, luvas, desinfetante com 70%
de solução alcoólica);
Em caso do cliente não apresentar no momento do início da
atividade kit de proteção, deve o mesmo ser facultado pela
empresa.

PROCEDECIMENTOS ATIVIDADE/VIAGEM

Deve o colaborador privilegiar sempre e em qualquer caso
a
segurança, procedendo de acordo com as normas
estabelecidas pela empresa da empresa
Deve ser tido em conta e respeitado sempre
que possível o
distanciamento social, entre clientes e colaboradores, assim
como os aglomerados.
Garantir o respeito e a segurança das comunidades locais onde a
atividade se desenvolve.
O colaborador relembrar
desinfeção das mãos
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Deve ainda haver cuidado acrescido na deteção de sintomas
durante a atividade, e em caso de ser necessário, devem ser
informadas as entidades competentes e deveo(a) colaborador(a)
proceder ao isolamento do cliente/s dos restantes, até chegada
mesmas. (INEM, Proteção Civil)

PROCEDECIMENTOS ATIVIDADE/VIAGEM

Durante o decorrer da atividade/viagemos clientes devem
respeitar as normas impostas pela empresa, DGS e o Turismo de
Portugal.
Os clientes não devem partilhar entre si itens como copos,
garrafas, talheres, etc.
A empresa deve garantir que todos os intervenientes na
promoção
da
atividade/viagem
cumprem
os
requisitos
Clean&Safe.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO

O colaborador/cliente tem a obrigação de comunicar à empresa
todos e quaisquer sintomas suspeitos que tenha.
Em caso dos sintomas serem detetados no momento antes da
atividade dar início, deve se comunicado de imediato à empresa,
Caso o colaborador/cliente sinta sintomas suspeitos durante a
atividade deve informar o mais rápido possível a empresa, que
por sua vez tem o dever de alertar a entidades responsáveis.
Os restantes participantes devem ser afastados, explicando a
situação.
Todo e qualquer sintoma suspeito entre colaboradores,
requererá a quarentena dos mesmos, bem como um diagnóstico
médico, para despiste de uma possível infeção,
O colaborador só poderá voltar ao trabalho depois de efetuado
um teste com resultado negativo ao COVID-19.
Será pedido a cada cliente, que caso adquira sintomas de infeção
menos de 14 dias após o decorrer da atividade/viagem, que
comunique essa informação com a empresa, para que todos os
colaboradores participantes da mesma sejam testados para
despistar possíveis contágios.

Para mais informações consulte:
DGS (Direção Geral de Saúde)
www.dgs.pt/corona-virus
Turismo de Portugal | Medidas Covid 19
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidasimplementadas-em-portugal
Selo Clean&Safe
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/clean-and-safe
Portal das Comunidades Portuguesas
https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/
Alertas e restrições para viajantes

