
 
 

 
 

COVID 19 – CORONAVIRUS 
(Plano de Contingência) 

 
Na JCSS estamos preocupados com a saúde dos nossos clientes, fornecedores e Amigos.  
Por esta razão, e sem grandes alarmismos, informar das regras instituídas na JCSS, e que são de cumprimento 
obrigatório no interior ou no acesso às suas instalações: 
 
 1) Vamos privilegiar todos os contactos via e-mail, telefone ou WhatsApp, desta forma, evitando o contacto directo, 
podemos ajudar a abrandar a propagação; 
 
2) O nosso estabelecimento, por agora, continua aberto ao público apenas para situações que assim o justifiquem; 
 
3) Redução/cancelamento de visita de terceiros nas próximas semanas, para evitar contágios cruzados – medida 
que devem igualmente adotar; 
 
4) É proibida a entrada nas instalações de pessoas que tenham estado fora de Portugal (para os países ou regiões 
epidemiologicamente com maior atividade do COVID-19). Nestes casos deve a V/ empresa cumprir com as 
orientações estabelecidas pela DGS garantindo as medidas de prevenção preconizadas;  
 
5) A prevenção é importante, temos disponível frascos de gel anti séptico para a proteção de todos. Usem e abusem 
deste recurso; 
 
6) Adotamos a politica No Kiss – No Hands ( NkNh) , para cumprimentar basta um aceno e um sorriso. 
 
7) Evitar contacto de proximidade com pessoas com “gripes” ou “constipações”; 
 
8) Lavar frequentemente as mãos, sobretudo após contactos pessoais repetidos, antes e depois das refeições, antes e 
após viagens em transportes públicos, no uso de balneários, sanitários e cozinhas, ou após contacto direto com pessoas 
doentes; 
 
9) Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 
 
10) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias, ou sem 
lavagem adequada imediatamente antes; 
 
11) Evitar contactos e caricias com animais, sobretudo em áreas exteriores; 
 
12) Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, nunca com as mãos e deitar sempre o lenço de papel no lixo. 
 

Contamos com a ajuda de todos para minorar o risco, pela sua e pela 
nossa Saúde! 

 
Em caso de suspeita, contactar o SNS 24 – Tel: 808242424 


