
 

 

 

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA RELATIVAS AO COVID-19 

 

 

Caso de estudante ou funcionário que regresse de viagens a 

áreas ou países de transmissão comunitária ativa e não tenha 

sintomatologia  

 

Em consonância com as medidas de Emergencia de Saude Publica Internacional declarada pela 

OMS, e usando como directiva a informação 005/2020 emanada da Direção-Geral de Saúde, a 

Direção da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) informa que: 

Os estudantes e funcionários regressados das areas com transmissao comunitaria ativa 

(nomeadamente, mas em constante atualização: Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Irão 

ou Japão), deverão nos 14 dias que se seguem à sua chegada: 

 • Resguardarem-se nas suas residências evitando tanto quanto possível o contacto social; 

 • Informar o responsável de segurança no trabalho da FFUL, Professora Ana Margarida 

Madureira (afernand@ff.ulisboa.pt) da sua situação de resguardo; 

 • Estarem atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

 • Medirem a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores; 

 • Verificarem se alguma das pessoas com quem convivem de perto, desenvolvem sintomas 

(febre, tosse ou dificuldade respiratoria); 

 • Caso apareca algum dos sintomas referidos (no proprio ou nos seus conviventes), nao se 

devem deslocar de imediato aos servicos de saude; Telefonar antes para o SNS24 (808 24 

24 24) e seguir as suas orientacoes; 

 • Só deverão voltar à Faculdade de Farmácia (FFUL) depois dos 14 dias de resguardo e 

deverão informar o responsável de segurança no trabalho da FFUL, Professora Ana Margarida 

Madureira (afernand@ff.ulisboa.pt) para que possa validar a situação; 

 • Neste cenário, as faltas letivas serão justificas pelo Conselho Pedagógico. 
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Caso de estudante ou funcionário que regresse de viagens a 

áreas ou países de transmissão comunitária ativa e que se 

sinta doente na FFUL 

 

A Direção da FFUL solicita: 

 • Contactar de imediato o responsável de segurança no trabalho da FFUL (Professora Ana 

Margarida Madureira - afernand@ff.ulisboa.pt); 

 • Caso se concretize a situação de emergência, o responsável de segurança no trabalho da 

FFUL ou o próprio deverão contactar de imediato o 112, informando das condições do 

doente e que zonas/países visitou nos últimos 14 dias; 

 • Caso não seja uma situação de emergência, o próprio ou o responsável de segurança no 

trabalho da FFUL deverão contactar o SNS24 (800 24 24 24), relatando as condições do 

doente, os sintomas e que zonas/países visitou nos últimos 14 dias; 

 • Enquanto a ajuda médica não chega, ou enquanto aguarda instruções do SNS24, o estudante 

ou funcionário deverá ser mantido longe (mínimo 2 metros) de outras pessoas, na sala 

A.3.10 do Edifício H, devidamente sinalizada e isolada; 

 • Se possível, deverão ser abertas janelas nas restantes divisões de forma a aumentar a 

circulação de ar; 

 • Deverá evitar tocar noutras pessoas, superfícies e objetos; 

 • Deverá cobrir o nariz e boca com um lenço descartável sempre que tossir ou espirrar e 

colocar este lenço no caixote do lixo devidamente sinalizado. Na ausência de lenço 

descartável, deverá tossir ou espirrar para a dobra do cotovelo; 

 • A sala será limpa com desinfetante apropriado para vírus depois de ter sido desocupada; 

 • Caso necessite de ir à casa de banho durante o período de espera, esta estará devidamente 

reservada e sinalizada e situada no mesmo piso, não sendo usada por mais ninguém. 

 

 

 

Mais informações: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx 
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