Fluxograma de situação COVID-19 - Membros e trabalhadores dos Orgãos Independentes que funcionam
junto da Asssembleia da República, com sede no Edifício Av. D. Carlos I 134, Lisboa
Trabalhador
com sintomas
No local de
trabalho

Em casa

Trabalhador coloca
equipamento de proteção
individual (máscara, luvas)

Permanece em casa
e contacta SNS 24
(808 24 24 24)

caso suspeito
não validado

caso suspeito
validado

Processo
encerrado para
COVID-19

SNS 24 define os
procedimentos
adequados à
situação clínica do
trabalhador

Chefia informa: SG
AR; Gab. Gestão
COVID-19 AR;
Grupo Informal
orgãos
independentes

Informa chefia direta
por telefone

Trabalhador
desce à area
Intermédia (n.º
134 RC) ou à sala
de isolamento
(n.º 128, 7º)

Informa chefia

Adota
procedimentos
de comunicação
e isolamento dos
serviços

Informa chefia nos
termos gerais

Trabalhador
contacta SNS 24
(808 24 24 24)

caso suspeito
não validado

Processo
encerrado para
COVID-19

SNS 24 define os
procedimentos
adequados à
situação clínica do
trabalhador
Informa chefia nos
termos gerais

INEM transporta
trabalhador para
hospital de
referência

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados
(0-2º)
CADA - Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos (3º)
EFSE - Entidade Fiscalizadora do Segredo de
Estado (4º)

Colocação de
dístico " COVID-19"
no elevador de
passagem

caso suspeito
validado

Informa chefia
caso infirmado:
resultados
negativos

Processo
encerrado para
COVID-19

Grupo Informal dos Orgãos Independentes com
sede no Edifício da Av. D. Carlos I, 134
(ordem ascendente de pisos)
CFCIIC - Conselho de Fiscalização do Sistema
Integrado de Informação Criminal (-1)

Chefia identifica
circuito de
passagem até
sala intermédia e
área de
isolamento

Segue o fluxograma de situação de
trabalhador Anexo I à Orientação
DGS 006/2020 de 26.02.2020

caso confirmado

Autoridade de
saúde informa a
entidade e
procede à gestão
de contactos

Chefia Adota
procedimentos de
cumunicação e
isolamento dos serviços

Chefia articula com AR a
limpeza e desinfeção do
posto de trabalho e área
intermédia

Trabalhadores assintomáticos
que tenham tido contacto com
o caso confirmado (risco alto
ou baixo)

Chefia envia mensagem
circular modelo informativo

CNPMA - Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida (4º)
CNECV - Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida (5º)
CNE - Comissão Nacional de Eleições (5º,6º)
CFSIRP - Conselho de Fiscalização do Sistema de
Informações da República Portuguesa (7º)

Segue as indicações do Plano/AR/DGS
e o fluxograma de situação de
trabalhador Anexo II à Orientação DGS
006/2020 de 26.02.2020

