
  

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERNO E ACÇÕES 

PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA 

INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima a 06 de dezembro de 2021 

EM.30 5ª Revisão 



                                                                                                         

2 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

ÍNDICE 

 

Introdução ............................................................................................................................................ 3 

Plano de Ações – Historial das Fases de Implementação .................................................................... 4 

Níveis de Responsabilidade  ................................................................................................................ 6 

Informações Gerais  ............................................................................................................................. 7 

Local de Isolamento ............................................................................................................................. 8 

Recomendações sobre Cuidados de Higiene e Precauções de Contágio  ............................................ 8 

Monitorização de Eventuais Casos Suspeitos ...................................................................................... 8 

Procedimento perante os Diversos Casos  ........................................................................................... 9 

 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 12 

ANEXO I – Plano de Contingência Hóspedes ................................................................................... 13 

Informação a Prestar aos Hóspedes Aquando o Check-in .......................................................... 13 

E-mail Enviado a Clientes Particulares e Operadores ................................................................ 14 

 

ANEXO II – Plano de Contingência Fornecedores de F&B e Fornecedores de Serviços Externos  15 

Informação e Enviar por E-mail a cada Fornecedor ................................................................... 15 

 

ANEXO III – Plano de Contingência Colaboradores ........................................................................ 16 

Medidas Gerais Colaboradores ................................................................................................... 16 

Receção/ Front-Office ................................................................................................................ 23 

Restaurante e Bar/ Coffee Shop .................................................................................................. 27 

Andares (Housekeeping) e Limpezas de Áreas Públicas, Comuns e de Serviço ....................... 32 

Cozinha e Copa ........................................................................................................................... 36 

  

ANEXO IV – Plano de Contingência Instalações  ............................................................................ 38 

Folhetos Informativos ................................................................................................................. 38 

Registo Adicional/ Complementar de Higienização ................................................................... 39 

Circuitos Internos ........................................................................................................................ 41 

Registo de Entrega de EPI’S ....................................................................................................... 42 

 

ANEXO V – Plano de Contingência Centro de Congressos  ............................................................ 44 

Revisões e aprovação  ........................................................................................................................ 47 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

3 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

INTRODUÇÃO  

Considerando o estado de emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial da Saúde, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a 30 de janeiro de 2020, e à 

classificação pela Organização Mundial da Saúde da doença COVID-19 como pandemia, a 11 de 

março de 2020, foi necessário adotar os procedimentos que, de forma responsável salvaguardam a 

manutenção da segurança e higiene do Hotel Cinquentenário & Conference Center. 

Desta forma definimos e aprovamos o nosso plano de contingência interno por forma a salvaguardar 

a defesa dos riscos potenciais provocados a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores. 

Este documento dinâmico foi elaborado pela equipa de gestão do Hotel e é composto por um Plano 

de Ações Gerais seguindo estritamente as orientações e recomendações da Direção Geral da Saúde – 

DGS. Este Plano de Contingência define o nível de resposta e de ações do Hotel para minimizar os 

riscos de transmissão do vírus e pode sofrer alterações sempre que se justifique.  

Foi desenvolvido um conjunto de Ações Particulares a serem aplicadas a todos os stakeholders 

(clientes, colaboradores e fornecedores de F&B e FSE), descritas no ponto quatro e facultadas a todos 

os intervenientes, através da comunicação direta ao cliente, formação ao pessoal e e-mails aos 

fornecedores. 

O Hotel Cinquentenário está preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 

colaboradores não comparecerem no Hotel devido a doença, suspensão de transportes públicos, entre 

outras situações possíveis. Desta forma foi necessário avaliar: 

✓ As atividades desenvolvidas pelo Hotel que são imprescindíveis de dar continuidade (que não 

podem parar) e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/descativar. 

✓ Os recursos essenciais (matérias – primas, fornecedores e prestadores de serviços e logística) 

que são necessários manter em funcionamento para o bom funcionamento do Hotel. 

✓ Os trabalhadores que são necessários para garantir o bom e normal funcionamento dos 

serviços essenciais. 

Este documento está exposto no painel informativo, nos canais de comunicação, carregado na intranet 

e será também disponibilizado em .pdf a qualquer pessoa singular ou coletiva via e-mail caso seja 

solicitado. O conteúdo deste documento será apresentado presencialmente a todos os colaboradores 

do hotel através de ações de formação interna em datas ainda a designar. 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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PLANO DE AÇÕES – HISTORIAL DAS FASES DE IMPLEMANTAÇÃO 

A estrutura do nível de resposta de ações foi e está a ser definida dia a dia, atendendo ao conhecimento 

da evolução e propagação da doença e desencadeia-se em várias fases e a vários níveis: 

1ª fase. No início do estado de calamidade em fevereiro/ março, tomamos as seguintes medidas: 

a) Divulgação massiva de informação a todos os colaboradores e clientes; 

b) Recomendações sobre os cuidados de higiene e preocupações de contágio; 

c) Afixação de notas informativas sobre a correta lavagem e desinfeção das mãos; 

d) Ações de sensibilização/formação aos colaboradores dos procedimentos a adotar, precauções 

básicas de prevenção e controlo, no que respeita à correta higienização das mãos, etiqueta 

respiratória e conduta social; 

e) Auto monitorização diária para avaliação da febre, verificação de tosse ou dificuldade em 

respirar; 

f) Limpeza e desinfeção regular de superfícies (várias vezes ao dia); 

g) Planos de limpeza e higienização atualizados com introdução de novos produtos de 

higienização e de desinfeção; 

h) Aquisição de EPI’s (equipamentos de proteção individual) para todos os funcionários e 

indicação obrigatória do uso de máscaras e luvas para os colaboradores em contato direto com 

o cliente; 

i) Colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) e solução à base 

de álcool, nas zonas públicas, à entrada do hotel, em todas as seções e pisos do hotel, junto aos 

elevadores, à entrada do restaurante e bar; 

j) Preparação para a monotorização de eventuais casos suspeitos. 

 

2ª fase. Com a classificação do vírus como pandemia atribuída a 11 de março de 2020 pela OMS, o 

Turismo de Portugal em consonância com a DGS divulgou as orientações a serem adotadas por todas 

as unidades turísticas, nomeadamente os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis 

onde é anunciado a obrigatoriedade da execução de um Plano de Contingência interno escrito e 

operacional: 

a) Assim, ainda em março foi estabelecido o nosso plano de contingência interno e devidamente 

divulgado a todos os colaboradores e comunicado no site e nas redes sociais; 

b) Foram definidos níveis de responsabilidades, assegurada a proteção dos profissionais 

responsáveis por manter a acomodações dos clientes, reforçado os procedimentos de limpeza e 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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desinfeção das instalações e superfícies, foram adotados procedimentos a aplicar em casos 

suspeitos e criada uma zona de isolamento para casos suspeitos e/ou confirmados. 

 

3ª fase. Com o início do Estado de Emergência declarado pelo Presidente da Républica a 18 de março: 

a) Tomamos a decisão de encerrar a 19 de março por tempo indeterminado e de recorrer ao Lay-

off nos meses de abril e maio; 

b) A 27 de abril registamos no RNET a declaração de cumprimento de normas que nos permite 

classificar como Estabelecimento Saudável e Seguro (Selo «Safe & Clean»); 

c) Preparamos e asseguramos o cumprimento de todos os requisitos necessários, em termos de 

proteção individual e na manutenção dos equipamentos e instalações, investindo em novos 

equipamentos adicionais de proteção e desinfeção; 

d) Asseguramos equipamentos de proteção individual em número suficiente a todos os nossos 

colaboradores e disponibilizamos também aos nossos clientes; 

e) Asseguramos stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às nossas dimensões, 

incluindo toalhetes de limpeza humedecidos em desinfetante, lixívia e álcool a 70º; 

f) Adquirimos contentores de resíduos com abertura não manual; 

g) A renovação de ar de todos os espaços passa a ser feita regularmente; 

h) Na restauração, nas zonas de restaurante, coffee-shop e bar é reforçada a higienização dos 

utensílios, equipamentos e superfícies; 

i) De forma a evitar ao máximo a manipulação direta dos alimentos por clientes e colaboradores, 

decidimos suspender provisoriamente o serviço de buffet e voltamos a recorrer ao serviço 

direto. Decidimos remover a apresentação física dos menus, passando a estarem afixados à 

entrada do restaurante e bar; 

j) Elaboramos um folheto, anexo ao plano, com Informação pertinente, que será entregue aos 

clientes aquando do check-in; 

k) Preparamos e facultamos nova Formação aos Colaboradores – ações de sensibilização e 

formação – a ministrar antes da reabertura do hotel. Revimos os procedimentos de 

limpeza/higienização e desinfeção de quartos e espaços comuns, que constarão noutros anexos 

a este plano de contingência; 

l) É elaborada a nova revisão ao plano de contingência inicial. 

4º fase. Com o estado de calamidade desde o dia 03 de maio, prevemos a reabertura do hotel em linha 

com as várias fases de desconfinamento, no dia 19 de junho. Se necessário serão feitas novas 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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retificações a este plano de contingência, de forma a cumprir com outras eventuais orientações das 

entidades competentes. Nesta fase iremos adquirir os seguintes equipamentos de desinfeção e 

higienização: 1 x Equipamento portátil de nebulização, 1 x Pulverizador de pressão, vários 

dispensadores de álcool gel de pé alto e de parede, distribuídos estrategicamente pelo Hotel. 

                                                                                                                                            

5ª fase. Com o agravamento da situação pandémica, o hotel volta a encerrar no início de novembro 

de 2020 e por um período de seis meses, com a exceção de ter reaberto apenas durante 4 dias no 

período do Natal, voltando a encerrar de imediato. Neste período o país passa por renovados estados 

de emergência e confinamento geral a 15 de janeiro de 2021. 

6ª fase. Ainda em estado de emergência, a 6 de abril o país começa gradualmente a desconfinar, com 

a abertura de alguns espaços nomeadamente o comércio, e a 30 de abril é declarado o estado de 

calamidade, com novos desconfinamentos e a restauração a abrir com regras menos rígidas.  

O hotel reabre a 1 de maio, tendo sido atualizados os procedimentos de segurança sanitária de acordo 

com as recente legislação e orientações da DGS e do Turismo de Portugal. Procedemos à atualização 

dos requisitos de adesão ao Clean & Safe, incluindo a avaliação de riscos no âmbito da segurança, 

higiene e saúde no trabalho, com o objetivo de continuar a transmitir segurança aos clientes e 

colaboradores. Foram analisados e implementados os novos requisitos para a manutenção do Selo 

Clean & Safe, que vigora de 01 de maio de 2021 a 3º de abril de 2022. 

7ª fase. Atendendo ao novo agravamento da situação pandémica, o pais voltou a 1 desmembro a um 

novo estado de calamidade, retrocedendo-se assim a muitas medidas de desconfinamento. Por este 

motivo, e de acordo com as orientações da DGS, somos obrigados a adotar novamente medidas 

internas de controlo, principalmente nas áreas da restauração e centro de congressos, com o objetivo 

de assegurar a saúde dos nossos cliente e funcionários. 

 

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE  

✓ Todos os gestores de processos do SGQ (Certificação pela norma Isso 9001:2015) implementado 

no hotel desde 2017, serão responsáveis pelo cumprimento de todos os requisitos, e constituem 

a equipa de suporte central, ao coordenador geral do plano (Jacinta Oliveira); 

✓ As Informações aos clientes e comunicações no site e nas redes sociais é da responsabilidade da 

direção comercial; 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

7 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

✓ As comunicações/ informações internas/ ações de sensibilização internas, assim como o 

cumprimento em matéria laboral da é da responsabilidade da direção do RH; 

✓ O cumprimento dos Planos de Manutenção preventiva dos equipamentos e instalações, da 

responsabilidade do chefe da manutenção; 

✓ A aquisição de equipamentos de proteção individual, produtos de limpeza, higiene e desinfeção 

e outros equipamentos da responsabilidade do departamento de compras; 

✓ O cumprimento dos requisitos no âmbito do HACCP, onde se inclui para além do reforço na 

higiene e segurança alimentar, os planos de higiene e limpeza e desinfeção especiais/ 

extraordinários, é da responsabilidade do gestor do HACCP; 

✓ O cumprimento dos requisitos no âmbito do HSST, com a nova avaliação dos riscos profissionais 

decorrente do risco de infeção pelo novo coronavírus, assessorado pela empresa externa parceira 

e prestadora de serviço (Segurmet), da responsabilidade da gestão da qualidade; 

✓ A responsabilidade no âmbito dos casos suspeitos, ativação de ações de isolamento, comunicação 

ao SNS, às entidades competentes e a proteção dos Dados Pessoais de clientes internos e 

externos, estará a cargo do responsável geral pela Segurança do hotel, do PSI e do RGPD; 

✓ Procedimentos de emergência: primeiros socorros e evacuação de trabalhadores, da 

responsabilidade da segurança geral. Na ausência do responsável de segurança estarão aptos para 

substituição os outros gestores de processos com formação em emergência e primeiros socorros. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Com a entrada em vigor deste plano de contingência e até que se justifique, serão divulgados nos 

suportes físicos dentro do hotel, todos os comunicados, orientações e informações publicadas pela 

DGS no site www.dgs.pt.  

Sempre que se justificar, serão emitidas explicações internas sobre algumas dúvidas que surjam no 

âmbito daqueles comunicados, orientações e informações. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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LOCAL DE ISOLAMENTO 

É identificada a área de “isolamento” definida nos termos do ponto 1 alínea IV da orientação nº 

008/2020 emitida pela Direção Geral da Saúde, no dia 10/03/2020. 

✓ QUARTO 301 – Local isolado para casos suspeitos; 

✓ Se necessário serão preparados outros quartos neste piso com todos os equipamentos 

necessários para o isolamento; 

 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE E PRECAUÇÕES DE CONTÁGIO 

✓ Na entrada do hotel, no hall da receção, na entrada do coffee-shop, e em cada andar nas saídas 

dos elevadores, estão instalados dispensadores de produto higiénico antisséptico para mãos; 

✓ Os colaboradores devem cumprir os procedimentos básicos para a correta higienização das mãos 

(lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies 

das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 

✓ Sempre que surja necessidade de espirrar ou tossir, deverá cumprir-se os procedimentos de 

etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar para as mãos. Deve fazer-se para o antebraço, 

com o antebraço fletido ou usar um lenço de papel descartável e higienizar as mãos após o 

contacto com secreções respiratórias. 

✓ Deverão ser implementados os procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e 

contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeções respiratórias. 

 

 

MONITORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS 

De acordo com as orientações da DGS. Estão definidos os conceitos de casos suspeitos, casos 

prováveis, e casos confirmados. São considerados casos suspeitos todas as pessoas que apresentem 

sintomas de infeção respiratória aguda, febre, tosse, ou dificuldades respiratórias ou que tenham tido 

contacto confirmado ou provável com sujeitos infetados com COVID-19. São considerados casos 

prováveis os casos suspeitos com teste realizado inconclusivo à COVID-19. São considerados casos 

confirmados todos aqueles que tenham que independentemente dos sinais ou sintomas, tenham 

confirmação laboratorial de COVID-19. 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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PROCEDIMENTOS PERANTE OS DIVERSOS CASOS 

Qualquer colaborador ou cliente do Hotel com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um outro colaborador ou clientes com critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito, deve informar os responsáveis do Hotel e dirigirem-se para a área 

estabelecida de “área de isolamento”. Definida neste plano de contingência. 

Quem acompanhar e lidar de perto com a pessoa doente deve assegurar a utilização de uma máscara 

FFP2 e luvas descartáveis, para além do cumprimento das preocupações básicas de controlo de infeção 

quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente.  

O Responsável direto do Hotel, deverá entrar em contacto, de imediato, com as autoridades locais de 

saúde e de segurança. Deverá ligar para o número SNS 24 (808 24 24 24) para uma primeira avaliação: 

✓ Se não se tratar de caso suspeito COVID-19: Definirá os procedimentos adequados à situação 

clínica do doente; 

✓ Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: O SNS24 contactará a linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da direção geral da Saúde, para avaliação da suspeita. Desta avaliação, o resultado 

poderá ser: 

a. Caso suspeito não validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 definirá os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do doente. O doente informará a 

direção do hotel da não validação, e este último deverá informar o médico responsável: 

b. Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM. O responsável direto do doente informará a 

Direção do hotel da existência de um caso suspeito validado no Hotel. 

 

Na situação de caso suspeito validado: 

✓ O doente deverá permanecer na área de “isolamento” com mascara cirúrgica, desde que a sua 

situação clínica o permita, até à chegada da equipa do instituto Nacional de emergência Médica 

(INEM), que assegurará o transporte para o hospital de referência, onde serão recolhidas 

amostras biológicas para testes laboratoriais. 

✓ O acesso dos outros membros do grupos e/ou familiares à área de “isolamento” ficará 

interditado (exceto ao responsável por prestar assistência). 

✓ A direção do Hotel colabora com as autoridades locais na identificação dos contactos próximos 

do doente. 

✓ A direção do hotel, informará o médico responsável pela vigilância sanitária. 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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✓ A direção do hotel deverá informar os restantes membros do grupos e/ou familiares da 

existência de caso suspeito validado, a aguardar os resultados dos testes laboratoriais mediante 

procedimentos de comunicação estabelecidos neste plano de contingência. 

 

O Caso suspeito validado, deve permanecer na área de “isolamento” atá à chegada da equipe do INEM 

ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste doente com os 

restantes membros do grupo ou familiares. Devem-se evitar deslocações adicionais do caso suspeito 

validado nas instalações do hotel. 

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado: 

A DGS informará a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informará a Autoridade de Saúde local. A Autoridade de saúde local informará a Direção do hotel 

dos resultados dos testes laboratoriais e: 

✓ Se o caso for confirmado, este ficará encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais do Hotel, incluído limpeza e desinfeção. Nesta situação são 

desativadas as medidas do plano de contingência do hotel; 

✓ Se o caso for confirmado, a área do hotel de “isolamento” deverá ficar interdita até à validação 

da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela autoridade de Saúde local. Esta indicação 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Na situação de caso confirmado: 

A Direção do Hotel deve: 

✓ Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

✓ Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 

mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local pelo doente confirmado (incluído materiais 

e equipamentos utilizados por este); 

✓ Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após fechado (ex.: com braçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

11 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

A autoridade de Saúde local, em estreita articulação com o médico, comunica à DGS informações 

sobre as medidas implementadas no Hotel e sobre o estado de saúde dos contactos próximos ao 

doente. 

 

Procedimentos de vigilância de contactos próximos: 

Considera-se “contacto próximo” um membro do grupo ou familiar que não apresente sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

 

O contacto próximo com caso confirmado do COVID-19 pode ser: 

“ALTO RISCO DE EXPOSIÇÂO”: é definido como: 

✓ Membro do grupo ou familiar que partilhe a mesma zona, até 2 metros do caso confirmado; 

✓ Membro do hotel que esteve cara a cara com o caso confirmado ou em espaço fechado; 

✓ Membro do hotel que partilhou com caso confirmado, loiça, pratos, copos, talheres, toalhas, ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias. 

 

“BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÂO”: é definido como: 

✓ Membro do grupo que teve contacto momentâneo com caso confirmado. 

✓ Membro do hotel que prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) seguido 

as medidas de prevenção (utilização de máscara e luvas) 
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ANEXOS 

Como complementaridade ao plano de contingência, e de forma a assegurarmos o cumprimento de 

todos os requisitos legais e de segurança, elaboramos procedimentos e medidas de contingência a 

implementar sectorialmente:  

 

Documentos anexos de suporte: 

 

Nome do Documento Código Documentos Complementares Código 

Plano de Contingência EM.30 

Rev.03 
  

Anexo I - Plano de Contingência 

Hóspedes 
PCH 

Informação a prestar aos hóspedes 

entregue aquando do check-in 
PCHI 

E-mail enviado a clientes particulares e 

operadores 
PCHE 
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ANEXO I – PLANO DE CONTINGÊNCIA HOSPEDES 

INFORMAÇÃO A FORNECER AOS HOSPEDES AQUANDO DO CHECK-IN 

Estimado hóspede, 

Tendo em conta a calamidade de saúde pública, provocada pelo agente infecioso coronavírus 

(COVID-19), e atendendo às mais recentes linhas de referência e recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) que têm como objetivo mitigar e controlar a sua evolução/ propagação, O 

Hotel Cinquentenário & Conference Center, elaborou e aprovou as linhas gerais do seu plano de 

Contingência Interno com o objetivo de assegurar e salvaguardar a segurança dos seus Clientes, 

Colaboradores e Fornecedores. 

Neste sentido, agradecemos que tome em consideração os seguintes procedimentos implementados: 

✓ O uso de máscara é obrigatório em todas as áreas públicas do hotel; 

✓ O recepcionista com o seu consentimento fará a medição da sua temperatura corporal através de um 

termómetro laser, antes de realizar o check-in; 

✓ Instalamos dispensadores de álcool gel em pontos chave dentro hotel, no hall da recepção, em todos os 

andares à saída dos elevadores e à entrada do restaurante, de forma a promover a higienização das mãos; 

✓ Pedimos que respeite o distanciamento social e a etiqueta respiratória (se tossir ou espirrar que o faça 

sempre para o seu antebraço fletido) 

✓ Sempre que possível, por favor respeite os circuitos definidos, de modo a evitar o cruzamento com outras 

pessoas e permaneça nos espaços comuns o tempo estritamente necessário; 

✓ Foram retirados dos quartos todos os objetos que não eram de primeira necessidade e que obrigavam o 

seu manuseamento (diretório e pasta de informações); 

✓ Privilegie a ventilação natural do seu quarto, abrindo a janela sempre que possível e na sua ausência;  

✓ O restaurante e coffee shop estarão abertos dentro dos horários normais, havendo espaçamento físico entre 

as mesas de acordo com as orientações da DGS. O serviço a prestar será preferencialmente o serviço 

direto (empratamento) em detrimento do buffet, em todas as refeições; 

✓ O hotel dispõe de um espaço novo para o serviço de refeições no rés do chão e uma esplanada no exterior, 

cujas características respeitam as orientações da DGS; 

✓ Dependendo do número de hospedes no hotel, ser-lhe à entregue um impresso para assinalar as opções 

oferecidas no serviço de pequeno almoço; 

✓ A limpeza dos quartos é efetuada sem a sua presença, por duas equipas (“equipa limpa” e “equipa suja”) 

e em tempos diferenciados. Após o check out o quarto ficará em quarentena por um período de 48 horas; 

✓ O hotel garante a limpeza várias vezes ao dia das superfícies e equipamentos/ objetos de utilização comum 

(balcões; interruptores de luz, elevadores, maçanetas e corrimões); 

✓ Caso se verifique sinais e sintomas de COVID-19 após o check-in, serão implementados os procedimentos 

previstos no nosso plano de contingência; 

✓ Caso pretenda visitar a nossa loja que dispõe de artigos religiosos e regionais entre outros, com desconto 

de 10%, poderá faze-lo com toda a segurança e comodidade através de uma pré-marcação na receção 

(para pequenos grupos até 10 pessoas); 

✓ Poderá reservar previamente na receção uma mesa no nosso restaurante, onde garantimos a máxima 

segurança alimentar e sanitária; 

Este documento está em consonância com as diretivas do DGS e OMS para infeção humana pelo 

Coronavírus (COVID-19) e define o nível de resposta e de ação do Hotel Cinquentenário para 

minimizar os riscos de transmissão daquele agente patogénico. 
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INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA A CLIENTES PARTICULARES E OPERADORES 

Estimado Cliente, 

 

É com muita satisfação que informamos que o Hotel Cinquentenário & Conference Center volta a reabrir no 

dia 01 de maio de 2021. 

Tendo em conta a pandemia provocada pelo agente infecioso coronavírus (COVID-19),  o agravamento da 

situação de saúde pública que se prolongou no tempo, e atendendo às mais recentes linhas de referência e 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Direção Geral da Saúde (DGS), que têm como 

objetivo mitigar e controlar a sua evolução/ propagação, O Hotel Cinquentenário & Conference Center, 

elaborou e aprovou uma revisão às  linhas gerais do seu plano de Contingência Interno com o objetivo de 

assegurar e salvaguardar a segurança dos seus Clientes, Colaboradores e Fornecedores. Neste sentido, 

voltámos a aderir ao selo de garantia “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, assumindo o compromisso na 

implementação de todos os requisitos necessários à continuidade desta distinção. 

 

Em linhas breves e gerais, explicamos os principais pontos que gostaríamos que tivessem em conta: 

• Uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do hotel; 

• Medição da temperatura corporal dos hospedes aquando do seu check-in; 

• Check-in antecipado com a informação de todos os dados pessoais para informação a serem prestadas ao 

SEF decorrente da legislação em vigor; 

• Implementamos circuitos internos para evitar cruzamentos entre os hospedes no que concerne à utilização 

dos elevadores aos quais iremos providenciar medidas excecionais de limpeza; 

• Promovemos a higienização das suas mãos (existem pontos chave dentro do hotel com desinfetantes); 

• Promovemos as regras da etiqueta respiratória com informação oficial afixada; 

• Promovemos o distanciamento social (evitando assim o contacto direto entre clientes e colaboradores) 

• Restaurante e coffee shop em normal funcionamento, mas as refeições são preferencialmente efetuadas 

em serviço direto. O serviço de Buffet passa a estar disponível, assegurando os procedimentos e circuitos 

de segurança recomendados; 

• Limpeza dos quartos será efetuada sem a presença dos hospedes e por duas equipas de funcionários em 

tempos diferenciados “Equipa suja” e “equipa Limpa”. Após o “check out”, o quarto ficará em quarentena 

de 48 horas; 

• Alteramos os nossos planos de higienização com a inclusão de produtos de limpeza desinfetantes com 

alta eficácia vírucida;  

• Serão retirados dos quartos todos os objetos que não sejam de primeira necessidade; 

• O Hotel garante a limpeza várias vezes ao dia das superfícies e objetos de utilização comum (balcões, 

interruptores de luz, elevadores, puxadores e corrimões); 

• Caso se verifique sinais ou sintomas de COVID-19 em algum dos nossos hospedes após o seu “check in”, 

será implementado o procedimento interno previsto no nosso Plano de Contingência e será encaminhado, 

de imediato, para a zona de isolamento previsto no mesmo. 

 

Na certeza de estarmos perante um novo desafio e algo jamais vivenciado por todos nós, gostaríamos de 

enfatizar que tudo faremos para garantir a sua e a nossa saúde e segurança, pelo que agradecemos a 

compreensão e colaboração de todos. 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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ANEXO II – PLANO DE CONTINGÊNCIA FORNECEDORES DE F&B E FORNECEDORES 

DE SERVIÇOS EXTERNOS FSE 

 

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA AOS FORNECEDORES 

 

Estimado fornecedor, 

Tendo em conta o agravamento e prolongamento da crise pandémica, somos forçados à manutenção 

das alterações e a adoção de alguns procedimentos de trabalho que, de forma responsável asseguram 

e salvaguardam a segurança e higiene de todos os fornecedores/distribuidores, colaboradores e 

clientes do Hotel Cinquentenário & Conference Center. Assim, como somos uma empresa certificada 

pelas normas 9001 e com base nas orientações e recomendações do Turismo de Portugal e da Direção 

Geral da Saúde, procedemos à revisão do nosso plano de contingência interno, que é composto por 

um conjunto de ações gerais e por um conjunto específico de ações particulares a serem aplicadas aos 

nossos colaboradores sectorialmente e a todos os nossos fornecedores de F&B e de Prestação de 

Serviços Externos. Desta forma, vimos por este meio comunicar que: 

✓ O Hotel Cinquentenário & Conference Center, volta a reabrir no dia 01 de maio; 

✓ As mercadorias continuarão a ser entregues no mesmo local habitual (traseiras do Hotel), o 

fornecedor/distribuidor ou prestador de serviços terá de contactar com a receção do Hotel através de um dos 

intercomunicadores localizado no local para ser atendido pela pessoa indicada. 

✓ As mercadorias serão rececionadas no mesmo local, junto à viatura assim como faturas e guias de transporte 

deverão ser aí conferidas e assinadas. 

✓ Nenhuma pessoa está autorizada a entrar dentro do edifício, incluindo corredores de acesso aos armazéns, como 

era o habitual; 

✓ O horário de entrega de mercadorias irá sofrer uma pequena alteração 9:00H / 14:00H deverá ser respeitado com 

o agravamento de não rececionarmos a mercadoria! (em caso de extrema necessidade deverá ser reajustado e 

confirmado/autorizado pelo responsável); 

✓ Os fornecedores de F&B e/ou de serviços externos estarão interditados de entrar no escritório da direção;  

✓ Os Fornecedores de Serviços Externos, só poderão entrar no edifício acompanhados por um membro da direção 

e devem entrar devidamente protegidos com máscaras e com protetores de calçado nas dependências que assim 

o justifiquem; 

✓ Para qualquer esclarecimento sobre estas novas normas internas, poderão nos contactar pelos contactos habituais; 

✓ Atendimento a fornecedores só com marcação prévia.  

✓ Privilegiamos parceiros aderentes ao Clean & Safe ou que adotem medidas que contribuam para o controlo e 

mitigação da Covid-19. Por indicação da GDS temos todos ser “agentes de Saúde Pública”! 

Agradecemos a compreensão de todos. 

http://www.hotelcinquentenario.com/
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ANEXO III – PLANO DE CONTINGÊNCIA COLABORADORES 

 

MEDIDAS GERAIS COLABORADORES 

 

 

O primeiro ponto do Anexo III diz respeito a todos os procedimentos transversais e medidas gerais 

de postura e de comportamentos a implementar em todas as seções para a diminuição do risco de 

transmissão do vírus. 

 

A - Introdução, análise e contexto 

✓ Conhecer o Plano de Contingência interno da empresa; 

✓ Saber reconhecer e atuar perante um cliente ou colega com suspeita de infeção; 

✓ Saber cumprir com todas as regras e orientações e saber como agir perante um caso suspeito 

de COVID-19; 

✓ Cumprir as recomendações de segurança e reportar à empresa ou às entidades competentes 

situações de incumprimento das medidas implementadas que podem condicionar perigo para 

a Saúde Pública; 

 

B - Medidas 

1- Higienização das Mãos 

2- Etiqueta respiratória 

3- Instrução de uso de máscara cirúrgica  

4- Conduta / Distanciamento social 

5- Higienização e desinfeção de superfícies 

6- Auto-monitorização de sintomas 

7- Medidas Especiais transversais a todos os sectores  

 

Este documento está em consonância com as diretivas do DGS e OMS para infeção humana pelo 

Coronavírus (COVID-19) e define o nível de resposta e de ação do Hotel Cinquentenário para 

minimizar os riscos de transmissão. 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

17 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

1. Higienização das mãos: Lavar as mãos com frequência com sabão e água, ou esfregar as mãos 

com gel alcoólico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, 

devem ser usados preferencialmente sabão e água. Todos devemos ter o cuidado de lavar as 

mãos:  

▪ Antes de sair de casa  

▪ Ao chegar ao local de trabalho  

▪ Após usar a casa de banho  

▪ Após as pausas 

▪ Antes das refeições, incluindo lanches  

▪ Antes de sair do local de trabalho  

▪ Após a pausa do cigarro 

 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

18 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

19 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

20 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

2. Etiqueta respiratória: Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que 

for necessário assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de 

lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, 

poder-se-á tossir ou espirrar para a parte interior do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar 

para o ar ou para as mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Instrução de uso de máscara cirúrgica:  
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4. Conduta / Distanciamento social 

✓ Sempre que possível devemos preservar uma distância de segurança de 1 a 2 metros; 

✓ Durante as refeições o trabalhador deve procurar manter-se o mais afastado possível dos seus 

colegas, mantendo pelo menos dois lugares entre cada um e sentar-se de forma cruzada. Nunca 

frente a frente; 

✓ Procurar gerir os horários de almoço de forma reduzir a nº de pessoas presente no mesmo 

espaço. (Ex: horas de almoço por grupos) 

 

5. Higienização e desinfeção de superfícies 

✓ Ao final de cada turno, cada trabalhador deve proceder à higienização do seu posto de trabalho; 

✓ Reforço da limpeza e higienização de pontos de grande contacto:  telefones, teclados, maçanetas 

das portas, corrimãos, interruptores de luz, botões de máquinas, cadeiras, mesas etc. 

 

6. Auto-monitorização de sintomas 

✓ Cada um de nós deve ser responsável e consciente. Sempre que alguém apresentar quaisquer 

tipos de sintomas relacionados com problemas respiratórios e/ou febre, não deve vir trabalhar 

e deve informar a entidade patronal e imediatamente as autoridades competentes, SNS 24 (808 

24 24 24); 

✓ Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 durante o seu 

turno de trabalho devem ser considerados como Caso Suspeito e ser encaminhados para a área 

de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência. 

 

7. Medidas Especiais transversais a todos os sectores 

✓ Todas as colaboradoras devem manter as unhas curtas, limpas, discretas e bem tratadas e devem 

estar livres de adornos; 

✓ Uso de máscara obrigatório a todos. Cada máscara deve ser usada no máximo 6 horas, 

intervaladas ou seguidas, pois ao fim desse tempo as fibras perdem as propriedades filtrantes. 

Se não houver necessidade de a ter colocada, esta deve ser armazenada dentro de um saco de 

plástico transparente virada para cima; 

✓ As máscaras e qualquer outro equipamento de proteção individual depois de utilizados e assim 

que apresentarem desgaste devem ser colocados no depósito de descartáveis disponibilizado 

para o efeito na zona de serviço (triagem de resíduos) no r/c, e nunca depositados em qualquer 

ecoponto, segundo indicações do Ministério do Ambiente e do Ministério da Saúde; 
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✓ Todas as colaboradoras de limpeza devem conhecer bem os planos de higienização e os 

produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, 

diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de 

limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e 

desinfeção. As fichas técnicas e de segurança estão arquivadas e disponíveis para consulta;  

✓ O acesso ao hotel deverá ser feito única e exclusivamente pelas traseiras. As portas laterais que 

dão acesso ao corredor das galerias, irão estar fechadas. A porta das traseiras permite o acesso 

direto aos balneários onde todos devem equipar e desequipar a farda e o calçado de trabalho;  

✓ Ninguém poderá sair à rua com a farda e calçado de trabalho; 

✓ As pausas para o café no exterior continuam a ser permitidas, mas ninguém poderá sair à rua 

fardado nem com o calçado de trabalho; 

✓ Será disponibilizado uma zona de lazer com máquina de café no terraço, junto ao refeitório; 

✓ Todos os bens pessoais deverão ser depositados nos respetivos cacifos nos balneários; 

✓ O uso de EPI’s deve ser racional e responsável. Nomeadamente os de consumo/ utilização diária 

e de desgaste rápido. Apesar de serem obrigatório e essenciais para a nossa segurança, é um 

recurso que custa dinheiro, pelo que deve ser utilizado de forma consciente; 

✓ O acesso ao economato vai estar condicionado;  
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ANEXO III – PLANO DE CONTINGÊNCIA COLABORADORES  

 

RECEPÇÃO / FRONT-OFFICE 

 

O segundo ponto do Anexo III diz respeito a todos os procedimentos e medidas sectoriais de postura 

e de comportamentos a implementar na recepção / front-office para a diminuição do risco de 

transmissão do vírus. 

Os colaboradores do front-office / Recepção – atendimento ao cliente, devem: 

✓ Conhecer o Plano de Contingência interno da empresa e a sua mais recente revisão (dezembro 

2021); 

✓ Saber reconhecer e atuar perante um cliente ou colega com suspeita de infeção; 

✓ Saber cumprir com todas as regras e orientações e saber como agir perante um caso suspeito 

de COVID-19; 

✓ Cumprir as recomendações de segurança e reportar à direção e às entidades competentes 

situações de incumprimento das medidas implementadas que podem causar perigo para a 

Saúde Pública; 

✓ Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória recomendadas pela DGS, 

assim como outras medidas de higiene pessoal e ambiental; 

✓ Utilizar corretamente a máscara durante todo o período de trabalho, respeitando as condições 

de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. Contemplar a 

necessidade de substituição da máscara, adotando as boas práticas de utilização. O uso de 

máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico 

recomendado, que devem ser mantidas; 

✓ O uso de luvas não é aconselhável, dada a falsa sensação de proteção; deve sim proceder à 

lavagem frequente das mãos ou uso de desinfetante sempre que altera atividades e/ou 

manuseie documentos de clientes; 

 

Serviço: 

✓ Informar o cliente das normas implementadas de acordo com as orientações da DGS e do TP, 

e solicitar compreensão e colaboração no combate à pandemia (ver anexo I sobre as 

informações a disponibilizar); 

✓ O uso de máscara é obrigatório a partir dos 10 anos; 
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✓ O check-in está condicionado à apresentação de certificado de vacinação digital ou em papel 

Covid 19, ou teste Covid 19 negativo, com certificado/ relatório (RT-PCR, até 72h de 

antecedência ou rápido antigénio, até 48h de antecedência, realizado num laboratório ou 

farmácia, ou certificado de recuperação. O Certificado de recuperação implica a ocorrência 

de um teste PCR positivo há mais de 11 dias e menos de 180 dias; 

✓ De acordo com a legislação em vigor o certificado e/ou teste Covid 19 negativo só são 

exigíveis a partir dos 12 anos, inclusive; 

✓ Dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contato físico entre o 

colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático contactless). Ao 

hóspede do hotel dar preferência ao crédito ao quarto; 

✓ Incentivar o cliente a usar o serviço de restaurante com reserva prévia de mesa, garantindo 

toda a segurança alimentar e máxima higiene e desinfeção dos espaços e equipamentos (planos 

de higienização reforçados); 

✓ Informar sobre o estilo serviço de refeições, preferencialmente e sempre que possível o 

“empratamento”, e ocasionalmente o serviço de buffet, que passa a estar disponível com todos 

os requisitos de segurança, determinados pela DGS; 

✓ Pequeno Almoço: Sempre que não se justifique o serviço de buffet para os pequenos almoços, 

é entregue ao hóspede aquando do check-in, um impresso para a seleção das iguarias; 

✓ Assegurar o correto fluxo de entrada e saída de pessoas e controlar as entradas e aglomerados, 

atendendo à lotação máxima permitida nos espaços previamente definida; 

✓ Disponibilizar kits individuais de proteção ao cliente (máscaras cirúrgicas e gel de mãos) 

mediante pagamento, e controlar o seu inventário para não existirem ruturas; 

✓ Estar atento a qualquer situação de risco, comportamento estranho por parte do cliente e alertar 

a direção; 

✓ Informar possíveis novos fornecedores que só serão atendidos com marcação prévia. Fornecer 

o e-mail do Lucas para que entrem em contacto: lucas@hotelcinquentenario.com.  

✓ Alertar colega de trabalho se este estiver a negligenciar as recomendações e comunicar à 

direção; 

✓ É muito importante mostrar Confiança e Segurança ao Cliente. Estamos a fazer o melhor para 

proteger a saúde e bem-estar de todos; 

✓ Temos todos ser “agentes de Saúde Pública” como nos recomenda a DGS! 
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✓ Em caso de necessidade e aleatoriamente, o hotel reserva-se ao direito de monitorizar a 

temperatura corporal do hospede no processo de check-in e seguir o procedimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As equipas de limpeza devem garantir a adequada limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos 

de acordo com os planos de higienização criados para o contexto do COVID-19, sob a orientação da 

DGS e do Turismo de Portugal, cumprindo os requisitos do Clean & Safe. Contudo, a limpeza e 

desinfeção de algumas superfícies e equipamentos devem ser higienizados pelo rececionista, após 

cada atendimento ao público, cliente ou outro. (com o OXIVIR). 

 

Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser reforçados incluindo:  

✓ Desinfetar várias vezes por dia, após cada atendimento e/ ou utilização todas as zonas de 

contato frequente (por exemplo: balcão, terminais de pagamento automático, informações 

disponíveis no balcão), com o detergente desinfetante OXIVIR da Diversey - desinfetante com 

eficácia vírucida completa em apenas 30 segundos, incluindo o coronavírus (produto 

Sim Fazer um forcing/ insistir com 

delicadeza e explicação adicional 
Efetuar o Check-in 

Efetuar o Check-in 

Não 

Explicar o procedimento de 

contingência a aplicar e convidar a 

pessoa a ir para o quarto de isolamento, 

contactar as autoridades e aguardar por 

resultados/ novas indicações 

Sim 

É Cliente 

Habitual? 

Não 

É Cliente 

Habitual? 

Aceita a 

medição de 

temperatura

? 

Sim 
Tem febre? 

Sim 

Não 
Não efetuar o Check-in 

Não efetuar o Check-in 
Não 
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sustentável: os seus componentes ativos decompõem-se em água e oxigénio, tornando-se 

muito mais seguros para o Ambiente e para os utilizadores);  

✓ Procedimento de limpeza: Pulverizar a solução para um pano e limpar todas as superfícies e 

equipamentos inclusive têxteis (estofos de sofás e cortinados); 

✓ Higienização de bagagens: As bagagens deixadas à guarda do hotel devem ser higienizadas 

também com o OXIVIR (pulverizador); 

✓ Maior concentração de bagagens, no depósito de bagagens por exemplo, podemos utilizar o 

Nebulizador Desinfetante Mini Fogger (solicitar ao dept. de manutenção); 

✓ Em caso de maior afluência de pessoas que não possamos de imediato controlar, e caso exista 

a necessidade, alertar a chefia de manutenção para a higienização do espaço utilizando o 

Nebulizador desinfetante, e/ou as equipas de limpeza para a higienização do ar através da 

Rainbow com o desinfetante específico do Ar; 

✓ Alerta-se que o OXIVIR está aconselhado para praticamente todos os equipamentos, 

superfícies e têxteis, à exceção do pavimento de pedra (Recepção e zonas públicas), por ser 

poroso. (as equipas de limpeza utilização para o efeito o Sure Cleaner Desinfectant); 

✓ O ar condicionado é desaconselhado. Se usar é em modo insuflador (extração e nunca em 

modo de recirculação de ar); 

✓ Privilegiar sempre a ventilação natural (abrindo portas); 
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ANEXO III – PLANO DE CONTINGÊNCIA COLABORADORES  

 

RESTAURANTE, BAR E COFFEE SHOP 

 

O terceiro ponto do Anexo III diz respeito a todos os procedimentos e medidas sectoriais de postura 

e de comportamentos a implementar no Restaurante e Bar/ Coffee Shop para a diminuição do risco 

de transmissão do vírus. 

 

Os colaboradores de estabelecimentos de restauração e bebidas devem: 

✓ Conhecer o Plano de Contingência interno da empresa e a sua mais recente versão (dezembro 

2021); 

✓ Saber reconhecer e atuar perante um cliente ou colega com suspeita de infeção; 

✓ Saber cumprir com todas as regras e orientações e saber como agir perante um caso suspeito 

de COVID-19; 

✓ Cumprir as recomendações de segurança e reportar à direção ou às entidades competentes 

situações de incumprimento das medidas implementadas que podem condicionar perigo para 

a Saúde Pública; 

✓ Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória recomendadas pela Direção 

Geral da Saúde, assim como outras medidas de higiene pessoal e ambiental; 

✓ Higienizar as mãos entre cada cliente; 

✓ Utilizar corretamente uma máscara durante todo o período de trabalho num espaço com 

múltiplas pessoas, respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua 

colocação, utilização e remoção. Contemplar a necessidade de substituição da máscara, 

adotando as boas práticas de utilização. O uso de máscara não substitui outras medidas de 

prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser mantidas; 

✓ Relativamente ao uso de luvas descartáveis o colaborador deve saber:  

• O uso de luvas só para preparar e manusear alimentos, mas não substitui a adequada e 

frequente higienização das mãos; 

• Não deve entrar em contato com alimentos expostos e prontos para comer com as 

próprias mãos e devem usar utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, 

luvas de uso único ou equipamentos de distribuição; 
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Serviço e Lay-out da sala: 

✓ Restaurante e coffee shop estarão abertos dentro dos horários normais, com a capacidade 

normal. Bar permanecerá encerrado, contudo poderá abrir pontualmente, para pequenos grupos 

específicos/privados); 

✓ O serviço de buffet continua a estar permitido, mas terá de se garantir sempre as recomendações 

da DGS, no que respeita ao distanciamento social, circuitos de pessoas, concentração das 

mesmas e das demais regras de higiene e segurança;  

✓ O manuseamento dos alimentos expostos e prontos para comer é feito com utensílios adequados 

(espátulas, pinças, colheres, conchas, guardanapos) que devem ser substituídas com 

regularidade ao longo do serviço; 

✓ À entrado do buffet, continuam a estar disponibilizadas luvas descartáveis para utilização por 

parte do cliente, que deve eliminá-las depois no recipiente própria para o efeito (caixa de lixo); 

✓ O serviço continuará a ser preferencialmente o empratamento, sempre que seja possível;  

✓ Os Menus disponibilizados ao cliente, são plastificados permitindo assim a correta desinfeção 

após cada utilização; 

✓ Assegurar o correto fluxo de entrada e saída de pessoas e controlar as entradas e aglomerados, 

atendendo à lotação máxima permitida nos espaços; 

✓ Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras, ou retiram as fitas 

protetoras, permitindo que os colaboradores o façam sempre dentro das considerações do ponto 

anterior; 

✓ Manter sempre que possível, uma distância de 2 metros dos clientes e dos 

outros colaboradores; 

✓ Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do cliente que os 

vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento. 

 

 

Medidas gerais do sector: 

✓ A louça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar com detergente, a 

temperatura elevada (80-90ºC); 

✓ Continua-se a dar preferência às unidoses, em detrimento das doses coletivas para alguns 

alimentos, aconselhadas anteriormente como cumprimento do requisito ecológico; 
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✓ Todos os produtos alimentares, de uso individual, são disponibilizados “à mesa” somente sob 

pedido; 

✓ Devem-se eliminar equipamentos decorativos quanto possível, essencialmente nas mesas; 

✓ As requisições ao economato terão de funcionar na perfeição, pois o acesso ao economato e às 

camaras de conservação e refrigeração de alimentos tem de ser restrito e condicionado; 

✓ Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do restaurante, por 

exemplo através da abertura de portas; 

✓ Evitar a utilização de ar condicionado, mas em caso de necessidade, deve ser feito em modo de 

extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma 

manutenção adequada (desinfeção por método certificado); 

✓ Garantir sempre o cumprimento rigoroso de todas medidas de segurança alimentar previstas no 

HACCP; 

✓ Estar atento a qualquer situação de risco, comportamento estranho por parte do cliente e alertar 

a direção; 

✓ Alertar colega de trabalho se este estiver a negligenciar as recomendações e comunicar à 

direção; 

✓ Temos todos ser “agentes de Saúde Pública” como nos recomenda a DGS! 

 

 

Limpeza e desinfeção do sector: 

Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação nº 014/2020 

da Direção Geral de Saúde. Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento 

ao público ou similares da DGS. 

 

Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser reforçados incluindo:  

✓ Atender ao Plano de Higienização e desinfetar pelo menos seis vezes por dia todas as zonas de 

contato frequente (por exemplo, maçanetas de portas torneiras de lavatórios, mesas bancadas, 

cadeiras etc.); 

✓ Foi introduzido como complemento, um novo Detergente Desinfetante; OXIVIR da Diversey - 

desinfetante com eficácia vírucida completa em apenas 30 segundos, incluindo o coronavírus 

(produto sustentável: os seus componentes ativos decompõem-se em água e oxigénio, tornando-

se muito mais seguros para o Ambiente e para os utilizadores);  

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

30 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

✓ Procedimento de limpeza: Pulverizar a solução para um pano e limpar todas as superfícies e 

equipamentos inclusive têxteis (estofos e cortinados); 

✓ Higienizar as mesas e cadeiras, entre cada cliente e desinfetar após cada utilização os 

equipamentos críticos (tais como terminais de pagamento automático); 

✓ Ter especial atenção com a limpeza e desinfeção das máquinas de vending. Desinfetar também 

com a mesma assiduidade das superfícies de contacto frequente; 

✓ Para a limpeza dos pavimentos deve ser utilizado o SURE CLEANER DESINFECTANT – produto 

de limpeza e desinfetante da Diversey também “amigo do Ambiente”, com impacto ambiental 

reduzido); A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo duas vezes por dia, após cada 

refeição; 

✓ Os baldes e esfregonas/ mopas para o chão devem ser lavadas e higienizadas diariamente sempre 

que utilizadas (com solução de lixivia diluída em água);  
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ANEXO III – PLANO DE CONTINGÊNCIA COLABORADORES  

 

ANDARES (Housekeeping) E LIMPEZAS DE ÁREAS PÚBLICAS E DE SERVIÇO 

 

 

O quarto ponto do Anexo III diz respeito aos procedimentos, que temporariamente terão de ser 

aplicados por todos os colaboradores de limpeza no Housekeeping e limpezas das áreas públicas e de 

serviço. 

 

O objetivo deste ponto é estabelecer em segurança o método de limpeza, higienização e desinfeção 

adicional (às metodologias aplicadas para os quartos em permanência e de saída) para a arrumação 

dos quartos e casas de banhos, dos hóspedes, e outros espaços comuns de clientes e de serviço, em 

contexto da Pandemia - enquanto o risco de contaminação / infeção pelo COVID-19 se mantiver. 

 

✓ Usar equipamentos de proteção individual: máscaras tipo cirúrgicas e luvas, e ainda para as 

equipas da 1ª ação/ tarefa: óculos para proteção dos olhos, máscaras tipo FFP2, luvas descartáveis 

(de nitrilo) e bata protetora ou avental de plástico descartável sobre a farda. 

 

✓ Definir ações / equipas e tempos diferentes para: 

• 1ª ação / equipa:  para a remoção de roupa de cama, atoalhados e retirar lixos; 

• 2ª ação / equipa: para realizar a limpeza do quarto e WC, pavimentos, superfícies, 

mobiliário, iluminaria, outros equipamentos; fazer as camas de lavado, repor atoalhados, 

amenities e todos os procedimentos “limpos” finais; 

• Estabelecer 2 tempos de intervenção espaçados: Dar um tempo de espera entre as duas 

tarefas de pelo menos 2 a 3 horas. 

 

✓ A 1º equipa assim que entra no quarto deve: Abrir janelas para arejar o quarto de imediato e 

deixar durante todo o processo de limpeza permanecerem as janelas abertas; 

✓ Verificar se o AR Condicionado está ligado. Desligar de imediato.  

✓ Retirar todos os objetos pertencentes ao hotel como tabuleiros com louça suja do room service; 

✓ De preferência não manusear os objetos pessoais dos hóspedes, ou em caso de necessidade com 

as devidas precauções e uso dos equipamentos de proteção; 
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❖ Remover a Roupa de cama e atoalhados: 

✓ Ao retirar a roupa de cama, Não sacudir ou agitar; 

✓ Enrolar as roupas com o máximo cuidado, no sentido de fora para dentro, fazendo um 

“embrulho”, sem encostar ao seu corpo; 

✓ Colocar as roupas no carro de serviço e/ ou transporte de roupas sujas, dentro do saco de lona 

para o efeito, que deve ser alvo de limpeza e lavagem regular;  

✓ Utilizar sempre os carros próprios para o transporte de roupa suja e NUNCA utilizar os carros de 

roupa limpa mesmo que identificados, por forma a não confundir; 

✓ Retirar os turcos/ atoalhados dos WC’s. também com o máximo cuidado, sempre com luvas, e 

colocados de imediato dentro do saco impermeável e descartável, que por sua vez é colocado no 

saco de transporte de roupa suja; 

✓ A humidade proporciona a propagação das infeções mais rapidamente. Por isso a triagem da 

roupa das camas e dos WC’s deve ser feita na altura da remoção das mesmas e diretamente para 

o carro de transporte das roupas sujas, como já mencionado. Ou seja: a) saco lona: para roupa de 

cama; b) saco descartável para a roupa de casa de banho; 

 

❖ Remover Lixos e resíduos orgânicos: 

✓ A 1ª ação ou equipa retira os lixos descartáveis para a correta e devida reciclagem segundo os 

procedimentos habituais, mas com cuidados redobrados e toda a proteção; 

✓ Os resíduos orgânicos recolhidos nos quartos e casas de banho, devem ser acondicionados num 

1º saco bem fechado, que depois é depositado, num 2º saco. O 2ºsaco deve ser identificado 

como resíduos biológicos a serem tratados por inceneração ou autoclavagem. 

 

❖ Limpeza e desinfeção das superfícies e ambiente: 

✓ Regra de Limpeza: Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas 

para as mais sujas, e começar pelo lado direito – Sistema de Ferradura – para evitar esquecer 

alguma zona do quarto. 

✓ Limpar toda a mobília, luminária e restantes equipamentos, inclusive os têxteis (almofadas 

decorativas, cobre-pés, colchas, cortinados, estofos), de acordo com o plano de higienização; 

✓  Utilizar para a limpeza e desinfeção – O OXIVIR da Diversey – detergente desinfetante com uma 

eficácia vírucida completa, incluindo o coronavírus, em apenas 30 segundos. (produto 

Sustentável: os ingredientes ativos decompõem-se em água e oxigénio, tornando-se muito mais 

seguros para o Ambiente e para os utilizadores).  
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Modo de proceder: 

a) Pulverizar a solução para um pano e limpar os equipamentos e testeiras das camas; 

b) Pulverizar a solução diretamente nos cortinados e outros têxteis; 

✓ Utilizar as mopas para a higienização dos pavimentos dos quartos, usando o SURE CLEANER 

DESINFECTANT – produto de limpeza e desinfetante da Diversay também “amigo do 

Ambiente”, com impacto ambiental reduzido), 

As mopas devem ser lavadas e higienizadas diariamente sempre que utilizadas;  

✓ O balde e a esfregona de limpeza do quarto (mopa) deve ser diferente do balde de limpeza e 

esfregona a usar na casa de banho; 

✓  Não utilizar os aspiradores tradicionais de saco da Nilfisk (aspiradores a pó põem em movimento 

no ar, as gotículas, nas quais os vírus podem estar contidos transforma-as em aerossóis); 

✓ Utilizar as máquinas de limpeza RAINBOW, que funcionam a água, mas muito cuidado com a 

correta utilização, quantidade de água aconselhável para não danificar o equipamento;  

✓ A Rainbow deve ser utilizada para aspirar os têxteis (exteriores) como cortinados, estofos, 

colchas, cobre-pés; 

✓ A limpeza da Rainbow diária é fundamental, e a água deve ser despejada com mais frequência, 

mas com muito cuidado, por causa dos salpicos! Higienizar o equipamento ao fim do dia, ou no 

fim da limpeza dos quartos; 

✓ Num quarto de saída e sempre que não se possa dar a “quarentena” de 48 horas, por necessidade 

de ocupação mais rápida do quarto, deve ficar a arejar no mínimo 3h e proceder à Higienização 

do Ar com a Rainbow (15 a 30 minutos).  

 

❖ Limpeza e desinfeção das Casas de banho: 

✓ A limpeza das casas de banho, SEMPRE com os equipamentos de proteção individual acima 

descritos, deve respeitar as metodologias já previstas no Plano de Higienização e no doc. interno 

AND.14, utilizando os produtos e panos adequados respeitando as cores diferentes para os 

equipamentos (de acordo com as instruções de trabalho afixadas: azul para vidros e espelhos, 

amarelo para o lavatório, bidé e banheira, vermelho para a sanita); 

✓ Para a desinfeção das superfícies, utilizam-se os produtos de higiene habituais, que constam do 

plano de higienização, porque são simultaneamente produtos de limpeza e desinfetantes (e ainda 

com ação desincrustadora e neutralizadora de odores); 
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✓ Para Vidros e Espelhos devemos substituir o habitual Sprint Glass (Diversey, que consta no plano 

de limpeza), pelo OXIVIR detergente desinfetante, utilizados nos quartos (observar se fica sem 

manchas); 

✓ Procedimento para a remoção dos atoalhados, acima descrito (1ª ação); 

✓ Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, depois ao mobiliário, 

de seguida a banheira ou chuveiro e por fim o bidé e a sanita; 

✓ O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem o chuveiro, 

desenroscar a cabeça do mesmo e lavar e desinfetar;  

✓ Sanita: aplicar o produto que tem a função de detergente e desinfetante em simultâneo, no 

interior e exterior da sanita; deixar atuar o produto durante 10 minutos para que faça o efeito 

desejado, esfregar bem por dentro com o piaçaba, descarregar a água com o piaçaba ainda dentro 

da sanita para que este também fique limpo; pôr o piaçaba a escorrer; lavar e desinfetar o suporte 

do piaçaba; 

✓ Com outro pano limpo (de uso único), lavar a parte externa da sanita, começando pelo tampo (o 

menos sujo), seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes exteriores com o mesmo 

detergente/desinfetante; passar depois só com água quente e deixar secar;  

✓ Por fim, lavar o chão da casa de banho com balde e esfregona diferente da do quarto (como visto 

acima); 

✓ Retirar a cortina de banho para a lavagem, nos casos em que exista; 

✓ Os panos de limpeza devem ser lavados todos os dias a altas temperaturas (lavandaria). 

 

 

❖ Limpeza e desinfeção de Quartos com casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 

Procedimentos adicionais de proteção individual:  O fardamento e os equipamentos de 

proteção individual (EPI) devem ser diferentes, dependendo do tipo de intervenção ou tarefa e 

do risco de exposição. Define-se, contudo: Luvas, óculos para proteção dos olhos, máscara de 

proteção respiratória do tipo FFP2 e bata protetora ou avental de plástico descartável sobre a 

farda. 

Procedimentos adicionais de limpeza e desinfeção: Após mudar a roupa da cama e os 

atoalhados do quarto da pessoa suspeita ou doente com COVID-19, é desejável esperar também 

um tempo (período de latência) para iniciar a limpeza dos quartos; 

✓ Os Tempos de espera entre as tarefas “sujas” e “limpas” devem ser superiores aos definidos atrás 

(24h mínimo). 
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✓ Os materiais de limpeza devem ser de uso único, humedecido em desinfetante (lixívia e 

álcool a 70º). 

✓ O quarto, casa de banho e outras dependências utilizadas pelo cliente infetado devem ser 

alvo de desinfeção com nebulizador especial para o efeito, com solução à base de álcool. 

✓ Todos os lixos e resíduos orgânicos recolhidos nos quartos e casas de banho, devem ser 

acondicionados num 1º saco bem fechado, que depois é depositado, num 2º saco. O 2ºsaco 

deve ser identificado como resíduos infetados a serem tratados por inceneração ou 

autoclavagem. 

✓ A farda destas equipas não deve ser levada para lavar em casa - deve ser lavada em máquina, 

na lavandaria do hotel, a temperaturas elevadas. Deixar uma máquina de lavar roupa só para 

a roupa dos clientes afetados e as fardas dos profissionais.  

    

❖ Procedimentos adicionais para HIGIENIZAÇÃO dos Espaços Comuns e zonas de serviço: 

✓ Regra de Limpeza: Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas 

para as mais sujas; 

✓ Dar preferência sempre à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco; 

✓ Reforçar a Higienização: Limpeza + Desinfeção de todos os espaços e equipamentos utilizando 

os mesmos produtos de higienização: o OXIVIR para todas as superfícies, equipamentos e têxteis 

(cortinados, estofos); para o pavimento usar o SURE CLEANER; 

Nota: O Oxivir não poder ser usado no chão poroso, de pedra (caso receção e zonas comuns). 

✓ As superfícies, equipamentos e utensílios (maçanetas, puxadores das portas, corrimões de maior 

uso) devem ser higienizados várias vezes ao dia; 

✓ Não usar os aspiradores tradicionais, lavar com mopa e deixar secar bem; 

✓ Utilizar a máquina de limpeza Rainbow para aspirar estofos e cortinados com maior regularidade 

e diariamente em zonas mais utilizadas pelos hóspedes; 

✓ Utilizar o Nebulizador desinfetante ambiental, em caso de maior aglomerado de pessoas se 

necessário (decidido pela chefia). 
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ANEXO III – PLANO DE CONTINGÊNCIA COLABORADORES  

 

COZINHA E COPA 

 

O quinto ponto do Anexo III diz respeito aos novos procedimentos a adotar na cozinha e na copa. 

 

A contaminação através da comida tem sido uma das preocupações e um dos temas discutidos. 

Tomando em consideração todos os estudos científicos levados a cabo até ao momento, não existe 

evidência de qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida cozinhada ou crua. No 

entanto, devem ser mantidas e reforçadas as medidas de prevenção de higiene pessoal e da cozinha 

seja em casa ou em contexto profissional 

Esta são conclusões da ASAE. Contudo, e aplicando o princípio da precaução, o reforço das medidas 

de higiene e limpeza é altamente aconselhado porque as boas práticas reduzem claramente a 

concentração de vírus e diminuem eficazmente a probabilidade de contaminação. 

 

Para evitar a propagação do vírus, é recomendado: 

✓ Evitar e tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos; 

✓ Limpar e desinfetar com frequência todas as superfícies de contacto, equipamentos e utensílios; 

✓ Lavar o chão com frequência com solução desinfetante, que pode ser lixívia; 

✓ Especificamente no que se refere à preparação, confeção e consumo de alimentos, devem 

reforçar-se as medidas de higiene que já antes da pandemia eram recomendadas: 

• Lavagem prolongada das mãos seguida de secagem apropriada evitando a contaminação 

cruzada (por exemplo fechar a torneira com uma toalha de papel ao invés da mão que a 

abriu enquanto suja); 

• Desinfeção apropriada das bancadas de trabalho e das mesas com produtos apropriados; 

• Evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada; 

• Cozinhar e “empratar” a comida a temperaturas apropriadas e lavar adequadamente os 

alimentos crus; 

• Evitar partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e 

consumo. 

 

✓ O serviço buffet, passa a estar permitido, mas teremos de garantir sempre as recomendações da 

DGS, no que respeita ao distanciamento social, aos circuitos de pessoas e concentração das 

mesmas e das demais regras de higiene e segurança; 
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✓ O manuseamento dos alimentos expostos e prontos a comer é feito com utensílios adequados 

(pinças, colheres, conchas), que devem ser substituídas com regularidade ao longo do serviço; 

✓ À entrado do buffet, passam a estar disponibilizadas luvas descartáveis para utilização por parte 

do cliente, que deve eliminá-las depois no recipiente (caixa de lixo) própria para o efeito; 

✓ O serviço continuará a ser preferencialmente o empratamento, sempre que seja possível; 

✓ Os menus (físicos) de comidas habituais - Sugestões diárias com duas ou três opções: “Sugestões 

do Chefe” e “Menu Turístico” são temporariamente eliminados para evitar o seu manuseamento 

e deve-se explicar isso ao cliente. Estes estão afixados à entrada do Restaurante e devem ser 

sugeridos os pratos/ opções do dia ao cliente; 

✓ Os Menus a adotar temporariamente e disponibilizados ao cliente, de forma higiénica (menus 

plastificados que permitem a correta desinfeção após cada utilização), são os menus específicos 

criados para o novo espaço de restaurante adaptado no rés-do-chão, e no novo espaço, deck/ 

esplanada, a abrir brevemente; 

✓ O cumprimento rigoroso e integral de todos os requisitos do HACCP; 

✓ Saber interpretar os Planos de Higienização da Diversey, em todas as diferentes áreas de cozinha, 

aprovados internamente, e conhecer e saber aplicar os produtos que são simultaneamente 

detergentes e desinfetantes; 

✓ Reforço na limpeza e higienização dos espaços, equipamentos e utensílios; 

✓ Conhecer bem os riscos e aplicar as regras de segurança no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho e utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual disponibilizados; 

✓ É obrigatório o uso de máscara e luvas para as preparações dos alimentos que não são 

confecionados (ex.: saladas, legumes, frutos, carnes frias, queijos); 

✓ Não se aplica o uso de máscara para a confeção (alimentos quentes); 

✓ Os lixos devem ser despejados após cada refeição; 

✓ As requisições ao economato terão de funcionar na perfeição, pois o acesso ao economato e às 

camaras de conservação e refrigeração de alimentos terá de ser restrito e condicionado; 

✓ O pessoal que não é da cozinha nem do restaurante não deve ir à zona de confeção; 

✓ O cozinheiro de serviço, ou um auxiliar, ficará responsável por levar para o refeitório, tabuleiros 

com a comida devidamente acondicionada; 

✓ O colaborador que tiver na copa, ficará responsável por levar os tabuleiros com a louça suja para 

a copa; 

✓ A louça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar com detergente, a 

temperatura elevada (80-90ºC). 
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ANEXO IV – Plano de Contingência Instalações 

 

Folhetos Informativos 

 

ANEXO IV – PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTALAÇÕES  
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REGISTO ADICIONAL / COMPLEMENTAR DE HIGIENIZAÇÃO 

 

Plano Contingência 
COVID-19 

REGISTO DE CONTROLO DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO ZONAS  
MÊS/ ANO 

  

                                                                            

DIA TAREFA 
HORA 

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Desinfeção do Chão *                                                   

Superfícies de Toque Frequente 
**                                                   

Tapetes de entrada *                                                   
                                                   

2 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

3 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

4 

                                                   
                                                   
                                                   

                                                   

5 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

6 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

7 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

8 

                                                   
                                                   
                                                   

                                                   

9 

                                                   
Superfícies de Toque Frequente 

**                                                   

Puxadores das Portas ***                                                   

Limpeza Geral                                                   

10 

Chão *                                                   
Superfícies de Toque Frequente 

**                                                   

Puxadores das Portas ***                                                   

Limpeza Geral                                                   

11 

Chão *                                                   
Superfícies de Toque Frequente 

**                                                   
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26 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

27 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

28 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

29 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

30 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

31 

                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

                                      
                                      

LEGENDA  CÓDIGO LETRAS  

* Três vezes por dia  Nome Colaborador Letra 

** 
Manípulo do Autoclismo, torneiras, corrimões, 

puxadores, botões: 6 vezes por dia 
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ANEXO IV – PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTALAÇÕES  

 

 CIRCUITOS INTERNOS 

 

O terceiro ponto do Anexo IV diz respeito aos circuitos internos, que temporariamente terão de ser 

respeitados por todos; clientes e colaboradores do Hotel. 

 

CLIENTES 

✓ Receção: Foi definido dois corredores, um de entrada e outro de saída para evitar cruzamentos 

de pessoas e também para evitar que qualquer pessoa entre deliberadamente na receção; 

✓ O balcão da recepção será dividido em duas zonas, que estarão devidamente protegidas com 

painel acrílico; uma zona para check-in e informações de pessoas que venham da rua, e uma 

outra zona para check-out e para informação aos hospedes; 

✓  As portas laterais do corredor das galerias estarão fechadas, apenas a porta principal estará 

aberta; 

✓ A porta que dá acesso ao Centro de Congressos também estará encerrada; 

✓ A subida aos pisos superiores será feita pelo elevador junto aos WC´s e a descida pelos 

elevadores centrais da recepção (4ªfase); 

 

 

FUNCIONÁRIOS 

✓ O acesso ao refeitório será feito apenas pelo terraço; 

✓ A entrada e saída de todos os colaboradores será feita pelas traseiras do Hotel; 

✓ O acesso e saída dos balneários será feito pelas escadas junto à porta das traseiras (5ª fase); 

✓ As escadas junto ao escritório, que também dão acesso aos balneários e lavandaria, só poderão 

ser usadas por pessoal fardado e com calçado de trabalho (4ª fase); 

✓ O bar ficará temporariamente encerrado; 
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ANEXO IV – PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTALAÇÕES  

 

REGISTO DE ENTREGA DE EPI’S 

 

O quarto ponto do Anexo IV diz respeito ao procedimento e registo de entrega dos Equipamentos de 

Proteção Individual, aplicável a todos os colaboradores do Hotel. 

 

✓ Os EPI’s podem ser descartáveis ou de uso único como luvas, toucas, manguitos, máscaras, 

pezinhos e não descartáveis tais como fardas, aventais, toucas, calçado, luvas de aço, coletes; 

✓ Os EPI’s descartáveis são obrigatoriamente de uso pessoal e intransmissível; 

✓ Antes de usar o EPI o colaborador deve verificar o seu bom estado; 

✓ Quando o EPI já não apresenta condições de higiene e segurança para a sua utilização, devem 

solicitar a sua substituição ao chefe de sector ou ao responsável do economato; 

✓ Quando se verificar que os EPI’s estão a terminar, as chefias das secções, substitutos ou 

qualquer outro colaborador, devem informar o economato ou a direção para que estes possam 

ser repostos imediatamente; 

✓ Foi desenvolvido um impresso para o controlo de entrega de EPI’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelcinquentenario.com/


                                                                                                         

43 
EM.30 Rev.05 

Rua Francisco Marto 175, 2495-444 Fátima, Portugal    telefone: 249530400    web:  www.hotelcinquentenario.com 

 

 

 

FICHA DE CONTROLO DE ENTREGA DE EPI'S 

(registo entrega de equipamentos de proteção individual) 

      

      

Nome do Colaborador: _____________________________ Categoria Profissional: ______________________ 

  

DECLARAÇÃO: 

Declaro que tive conhecimento (procedi à leitura dos documentos afixados) do Procedimento para a utilização 

dos equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa. Comprometo-me a utilizá-los 

corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los, mantê-los em bom estado e eliminá-los de 

forma correta, e ainda a participar todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento.  

   

Assinatura do Colaborador: ____________________________________ Data: _____/_____/_______  

      

  

Data Designação do EPI Risco Associado Entregue por 
Quantidade e 
Observações 
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ANEXO V – PLANO DE CONTINGÊNCIA CENTRO DE CONGRESSOS  

 

O Anexo V diz respeito aos procedimentos de contingência a adotar para o funcionamento do serviço 

do Centro de Congressos. 

 

Tendo em conta o novo estado de calamidade e atendendo às recentes medidas da DGS, o Hotel 

Cinquentenário & Conference Center, elaborou e aprovou as linhas gerais do seu plano de 

Contingência Interno com o objetivo de assegurar e salvaguardar a saúde, higiene e segurança dos 

seus Clientes, Colaboradores e Fornecedores. 

Desta forma são apresentadas as medidas de contingência implementadas aquando do aluguer de salas 

para reuniões e/ou eventos: 

✓ O uso de máscara é obrigatório a partir dos 10 anos; 

✓ A entrada nas salas está condicionada à apresentação de certificado de vacinação digital ou em 

papel Covid 19, ou teste Covid 19 negativo, com certificado/ relatório (RT-PCR, até 72h de 

antecedência ou rápido antigénio, até 48h de antecedência, realizado num laboratório ou 

farmácia, ou certificado de recuperação. O Certificado de recuperação implica a ocorrência de 

um teste PCR positivo há mais de 11 dias e menos de 180 dias; 

✓ De acordo com a legislação em vigor o certificado e/ou teste Covid 19 negativo só são exigíveis 

a partir dos 12 anos, inclusive; 

✓ As entradas serão controladas por um membro responsável do evento com a supervisão de um 

funcionário do hotel; 

✓ De acordo com as recentes orientações as entradas e saídas nas instalações, sempre que 

exequível, devem ter circuitos próprios, separados e controlados, evitando a aglomeração de 

pessoas e a formação de filas, através da sinalização de circuitos e marcações físicas de 

distanciamento (verticais ou com marcação no chão, por exemplo), bem como dos pontos de 

estrangulamento de passagem; 

✓ Se necessário, podem ser instituídos limites temporais desfasados de entrada e de visita, 

adaptados à dimensão do espaço, de forma a evitar a concentração de pessoas no interior e à 

entrada do mesmo, designadamente, através do reforço da vigilância dos diversos espaços; 

✓ Entradas e saídas para as salas será a entrada do Centro de Congressos e não a entrada principal 

do Hotel; 
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✓ Apenas os participantes dos eventos que em simultâneo estejam alojados no hotel podem 

circular livremente pelo lobby e restantes áreas publicas; 

✓ O acesso às garagens está condicionado apenas para quem estaciona nos pisos inferiores; 

✓ A saída para quem estaciona nas garagens deverá ser feita pelas escadas de acesso junto à 

Capela; 

✓ No local do evento, estão disponíveis contentores adequados e em número suficiente para o 

depósito de máscaras faciais;  

✓ Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do local do evento, estão afixadas, de forma visível, 

as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir; 

✓ Higienização das mãos (existem desinfetantes para as mãos em pontos chave dentro hotel, no 

hall da Recepção, na entrada das salas onde decorre o evento, em todos os andares à saída dos 

elevadores e à entrada do restaurante); 

✓ Manter etiqueta respiratória (se tossir ou espirrar faça sempre para o seu antebraço fletido) e 

evite contacto com os olhos, nariz e a boca); 

✓ Manter o distanciamento social recomendado; 

✓ No momento de término do evento, a saída deve ser faseada e controlada por assistentes, 

respeitando a ordem por setores e filas de lugares, de forma a evitar aglomerados de pessoas e 

filas de espera, fracionando a saída dos mesmos; 

✓ Equipamentos de som e audiovisual serão disponibilizados, tendo sido previamente 

higienizados; 

✓ De acordo com as novas regras/ orientação a capacidade máxima de participantes já não está 

condicionada; 

✓ Sempre que possível e aplicável promover e incentivar o agendamento prévio para reserva de 

lugares por parte dos participantes; 

✓ A ocupação das salas com lugares sentados e/ou em pé, não pode ultrapassar a capacidade 

licenciada (ver em baixo capacidades das salas). A ocupação pode ser de 100% da capacidade 

licenciada. 

✓ Restaurante e coffee shop estarão abertos dentro dos horários normais, com a capacidade a 

100%.  

✓ O Hotel garante a limpeza várias vezes ao dia das superfícies e objetos de utilização comum 

(WC, balcões, interruptores de luz, elevadores, maçanetas e corrimões); 
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✓ Evitar a utilização de ar condicionado, mas em caso de necessidade, deve ser feito em modo de 

extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma 

manutenção adequada (desinfeção por método certificado); 

✓ Caso se verifique sinais e sintomas de COVID-19 em alguma pessoa no decorrer do 

evento/reunião, serão implementados os procedimentos previstos no nosso plano de 

contingência. Se a pessoa em questão estiver hospedada no hotel, será encaminhada de imediato 

para a área estabelecida de “isolamento” conforme descrito no mesmo, se for apenas 

participante do evento, será encaminhada diretamente para o exterior.  

 

NÚMERO DE PESSOAS DISPONIVEL PARA CADA SALA E RESPECTIVO FORMATO: 

SALA COVA DA IRIA: 

Formato Plateia – 150 pax, Formato Escola – 70 pax, Formato em “U” – 50 pax 

 

SALA VALINHOS: 

Formato Plateia – 100 pax, Formato Escola – 50 pax, Formato em “U” – 30 pax 

 

SALA ALJUSTREL: 

Formato Plateia – 100 pax, Formato Escola – 50 pax, Formato em “U” – 30 pax 

 

SALA ROSÁRIO: 

Formato Plateia – 40 pax, Formato Escola – 25 pax, Formato em “U” – 15 pax 

 

SALA FÁTIMA: 

Formato Plateia – 450 pax, Formato Escola – 170 pax, Formato em “U” – 100 pax 
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REVISÕES E APROVAÇÕES  

O presente Plano de Contingência é a versão nº 5 e foi elaborado e aprovado pela Equipa de Gestão 

do Hotel Cinquentenário & Conference Center seguindo estritamente as orientações e recomendações 

da Direção Geral da Saúde. Sempre que se justificar poderá sofrer alterações de modo a estar o mais 

ajustado possível às fases de desconfinamento. Aplicável aos documentos de suporte. 

 

 

Comercial, Reservas e Centro de Congressos 

Jorge Reis:  

Paulo Reis: 

 

Sistema de Gestão de Qualidade, HACCP e HSST 

Jacinta Oliveira: 

Miguel Custódio: 

 

Compras e Manutenção 

Nuno Lucas: 

 

Recursos Humanos, Contabilidade e Financeira  

Jacinta Oliveira: 

 

Marketing, Merchandising e Design 

Ana Oliveira: 

 

Loja, Galerias e Gestão de Folgas 

Conceição Oliveira: 

 

Responsável pela Segurança e RGPD 

Jorge Reis: 
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