
 

 

COMUNICADO 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROPAGAÇÃO DO COVID-19 

Apesar de não existir, à data deste comunicado, qualquer conhecimento de casos de 

infeção identificados nos círculos profissionais e familiares da KEEP SOLUTIONS, o crescimento 

do número de casos de infeção de COVID-19 registados na região Norte tem vindo a 

aumentar e, por conseguinte, a KEEP SOLUTIONS irá adotar um conjunto de medidas de modo 

a contribuir ativamente para a prevenção e o controlo da doença. 

 Essas medidas são: 

1. Todos os colaboradores que tenham conhecimento de casos positivos nos seus círculos 

familiares ou de amigos deverão comunicar à direção para que se possam tomar 

medidas de isolamento; 

2. A partir de hoje todas as viagens em trabalho estão canceladas (nacionais e 

internacionais). Quem tiver viagens agendadas para as próximas 2-3 semanas deverá 

cancelá-las. Todavia, deverão ser encontradas formas alternativas para a realização 

dessas reuniões (e.g., videoconferência); 

3. Estão proibidas todas as reuniões presenciais e qualquer outro tipo de ajuntamento 

desnecessário de colaboradores realizados ao abrigo da empresa (e.g. eventos 

desportivos ou culturais); 

4. Quem viajar a título pessoal para países estrangeiros (e.g. férias) deverá ficar em 

quarentena voluntária por um período de 14 dias a contar desde a data da sua chegada; 

5. Quem viajar de avião deverá ficar em quarentena voluntária por um período de 14 dias 

a contar desde a data da sua chegada; 

6. O período de quarentena voluntária pode ser exercido em modalidade de teletrabalho, 

podendo o colaborador levar o seu posto de trabalho para casa. Alternativamente, quem 

não quiser ou não puder exercer a quarentena em modalidade de teletrabalho, deverá 

meter férias antecipadas; 

7. Todos os colaboradores que assim desejarem podem, a partir da data deste comunicado, 

passar a trabalhar segundo modalidade de teletrabalho, desde que assegurem os 

requisitos anteriormente enumerados e comuniquem a sua intenção à direção da 

empresa. 

  



 

Os colaboradores que optem pela modalidade de teletrabalho devem assegurar, 

dentro do possível, a execução normal dos trabalhos, quer através da execução das 

suas atividades regulares, quer através da coordenação da sua equipa. 

Adicionalmente, os colaboradores nesta modalidade devem estar permanentemente 

contactáveis via telefone, Skype e Slack e ter a VPN da empresa instalada no seu 

computador para poder ter acesso aos serviços que apenas estão disponíveis na rede 

interna. 

Tendo em vista prevenir o risco de propagação do surto epidémico, gostaríamos de sensibilizar 

todos os colaboradores para a necessidade de todos adotarem um comportamento socialmente 

responsável, nomeadamente, evitarem a permanência e atividades em espaços públicos 

fechados e com grande aglomeração de pessoas.  

Devem ainda ser seguidas, de forma rigorosa, as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e 

da Organização Mundial de Saúde (OMS),  nomeadamente,  higienizar frequentemente as mãos, 

quer com água e sabonete quer com álcool em gel; evitar tocar nos olhos, nariz ou boca; tossir 

ou espirrar com braço à frente da boca (nunca com a mão); estar atento aos sintomas de risco 

(febre, tosse, dificuldades respiratórias); e em caso de dúvidas ligar a o SNS 24: 808 24 24 24. 

Importa referir que Portugal já passou da fase amarela do surto epidémico (a fase de contenção), 

para a fase laranja, a fase de contenção alargada, a segunda fase mais grave numa epidemia. 

Tendo em conta a rápida propagação do vírus, a DGS já está a ultimar os preparativos para a 

transição para a fase vermelha, o nível mais grave de resposta e que corresponde à fase de 

mitigação, em que o objetivo passa por minimizar os casos infetados e o número de mortos, até 

que se desenvolva uma vacina e medicação eficaz para combater o COVID-19. 

Conscientes que apesar da KEEP SOLUTIONS assumir um papel importante na prevenção do 

COVID-19, pouco impacto apresentam as medidas até agora tomadas, se cada um dos membros 

não interiorizar a importância que o seu comportamento individual apresenta para a contenção 

deste surto, pelo que, cada um de nós tem a responsabilidade social de assumir os 

comportamentos mais adequados  para diminuir o risco de disseminação do coronavírus. Se 

procedermos com a prudência e a responsabilidade que a todos se exige neste momento, não 

desvalorizando a situação e não ignorando as medidas preventivas, os danos poderão ser 

minimizados. 

Tenho por certo que este período é um teste ao nosso civismo e maturidade enquanto cidadãos 

e enquanto sociedade. 

Estas medidas estarão em vigor durante tempo indeterminado, podendo ser canceladas assim 

que a evolução do surto o justifique. 

A Direção da KEEP SOLUTIONS. 


