
BOAS PRÁTICAS PARA EVITAR O CORONAVÍRUS NA SEDE DA APOTEC 

 

1- Check-in Safety ao chegar à sede da APOTEC, será feito um teste de temperatura (facultativo) 

e pedido aos Associados e formandos que desinfetem as mãos com álcool.  

 

2- Os Associados e formandos serão previamente informados que a entrada na APOTEC está 

condicionada ao uso de máscara de proteção.  

 

3- Auditório: A capacidade máxima do Auditório é de 32 lugares em período normal, mas não 

obstante a suspensão pela DGS das medidas de distanciamento, a capacidade máxima de 

formandos em sala, nesta fase, é de 20 lugares. O uso de máscara, pelos formandos, é 

obrigatório. 

 

4- Etiqueta de higiene: Deverá ser usada máscara de proteção no espaço, e nas zonas comuns há 

vários dispensadores de álcool para limpar as mãos à entrada e à saída da sede da APOTEC. A 

limpeza de todas as superfícies é sempre diária e será reforçada em caso de mais do que uma 

turma a utilizar o auditório diariamente. 

 

5- Renovação de ar: A limpeza e a manutenção dos AC é feita periodicamente e será reforçada 

mediante diagnóstico nas manutenções preventivas. Será ainda dada primazia à abertura da 

porta de entrada para fazer circular o ar na zona comum. 

 

6- Sala de reunião da Biblioteca: A sala de reunião terá capacidade reduzida para garantir o 

distanciamento dos utilizadores, sendo imediatamente limpa e desinfetada assim que uma 

reunião acabe. 

 

7- SALA COVID: Em caso de necessidade, a biblioteca será utilizada como sala de confinamento 

temporário até à retirada do possível infetado. Após a sua saída, o espaço será devidamente 

higienizado, bem como todos os espaços comuns por onde o possível infetado tenha 

transitado. 

 

8- Equipamentos de trabalho: Os postos de trabalho são individuais e exclusivamente ocupados 

por um colaborador de cada vez. Cada posto estará equipado com material de higienização da 

secretária e demais equipamentos, que deverão ser limpos no início e no final de cada 

prestação de atividade. Existirá, igualmente, álcool para limpeza e desinfeção das mãos e 

antebraços. A fotocopiadora que é utilizada por todos os colaboradores (mas interdita a 

Associados e formandos), terá no ecrã táctil uma plastificação adicional que será substituída 

no final de cada período diário de trabalho. 

 

9- Espaços comuns: A receção da APOTEC estará protegida por uma divisória de acrílico e a 

circulação no corredor de acesso aos WC encontra-se regulada com setas, para garantir a não 

acumulação de pessoas. 

 

10- Copa: A copa continua a ser de uso exclusivo dos colaboradores da APOTEC. Cada colaborador 

tem o seu espaço próprio na copa para guarda de talheres, pratos, copos e alimentos secos, 

sendo que após cada utilização devem ser higienizados e devidamente guardados de forma a 



manter as instalações sempre limpas. Os alimentos no frigorífico devem ser de uso individual 

e diário, de forma a não haver contaminação. 


