
 

 

Plano de Contingência SPT COVID - 19 Versão   01 – 13/03/2020 

 

Nota: Marcado a verde as atualizações introduzidas a 13/03/2020 

Bom dia a todos, 

Devido à grande e dispersa quantidade de informação que nos chega diariamente, sobre o COVID-19 / 

Coronavírus, tomámos a iniciativa de sugerir algumas recomendações preventivas orientada para o nosso local 

de trabalho, para a nossa atividade comercial.  

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://youtu.be/R2U1LXCEPEU 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/orientacao_06_2020-pdf.aspx 

Medicina no Trabalho / SPT: Starvitória – Grupo CISM / Drº António Almeida (médico responsável) Tel. 252 637 825 

  

Aplicam-se as seguintes medidas: 

1. Serão colocados, no interior, dispensadores de álcool desinfetante nos locais abaixo indicados. 

a) Escritorio Central SPT = 1 

b) Sala de Check In/Out dos motoristas = 1  

c) Armazém, Zona de suporte administrativo = 1 

d) Armazém, Cais 5 = 1 

2. Todo os colaboradores com PC’s devem, diariamente, leva-lo para casa.  

3. Deve-se restringir O MAIS POSSIVEL o acesso de pessoas aos locais de laboração de SPT. 

(Devem-se suspender ou rever planos de formação, auditorias, inventários físicos, bem como suspender 

reuniões de trabalho com fornecedores). Em caso de dúvidas ou eventuais conflitos, pf abordar Rui 

Rodrigues. 

Nota: Não aceitar pequenas encomendas colocadas no escritório SPT. 

4. Este plano de contingência deve ser impresso e colocado junto à betoneira dos portões (5) de descarga e 

carga, na sala dos motoristas e nas portas de vidro no acesso ao escritório. 

5. Os Colaboradores SPT não devem usar o ascensor no edifício do escritório.  

6. Serão colocado, no exterior junto às portas principais de acesso aos dois edifícios, 2 dispensadores de 

álcool desinfetante. 

7. A partir de 16/03/2020 todas as pessoas que se dirigem às nossas instalações deverão preencher, 

diariamente, o documento (disponível na área da receção) “Questionário de acesso ao Armazém – 

Pessoas / Mercadorias” 

             O não preenchimento voluntário será interpretado como uma ação de risco para os colaboradores SPT e   

            Para os Clientes que servimos, logo não será permitido descargas ou cargas de mercadorias. 

8. Segregar fisicamente a atividade escritório vs armazém.  

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://youtu.be/R2U1LXCEPEU
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/orientacao_06_2020-pdf.aspx


9. Iremos colocar em quarentena preventiva cerca de 1/3 dos colaboradores, em data a anunciar. 

 

10. No Armazém / medidas de reforço 

10.1 - Todas a Unidade de Transporte oriundas da Ásia ou Europa, antes de descarregar, devem permanecer 

no parque de pesados de portas abertas, no mínimo 30’, antes de se iniciar a descarga.  

10.2 - Motoristas (internos, externos, self’s, Courriers, cargas ou descargas) devem manter a distância de 

segurança, evitando os habituais cumprimentos sociais. 

10.3 – Após o manuseamento de documentos, deve-se lavar as mãos de imediato. 

10.4- Não será permitido o aceso de motoristas ao interior do armazém.  

 

Agradecemos antecipadamente à vossa compreensão e colaboração na implementação das medidas de 

proteção comunicadas por SPT LOGISTIC LDA. 

Estamos à vossa disposição para qualquer dúvida ou recomendação que possam partilhar.  

Atentamente. 

Rui Rodrigues 

 

 

                

 


