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O que é o Manual de Regresso ao Escritório?

O regresso ao escritório em plena fase de desconfinamento 

desafia-nos a encontrar novas formas de estar e trabalhar. 

O Manual Prático de Regresso ao Escritório tem como 

objetivo facilitar a dinâmica quotidiana de todos os 

colaboradores, à medida que o trabalho remoto deixa de ser 

a alternativa primordial e permanente.

Neste manual prático, vais encontrar:

 • Regras e medidas de proteção individual e coletiva 

 a adotar;  

 • Práticas recomendadas para cada momento da tua  

 jornada diária de trabalho.
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Como está organizado o Manual?

• Preciso de sair de casa. Posso?
Verificação do estado 
atual da tua saúde

• Vou sair de casa. O que faço?
Orientação sobre medidas 
individuais de proteção

Vou deslocar-me de 
transportes públicos

Cuidados a ter durante o 
percurso de casa até ao 
trabalho (e vice-versa)

Vou deslocar-me em 
viatura própria

Cuidados a ter durante o 
percurso de casa até ao 

trabalho 
(e vice-versa)

Cheguei ao meu local de 
trabalho. E agora?

Comportamentos preventi-
vos a adotar (distancia-

mento social, lavagem das 
mãos e uso correto 

da máscara)

Está na hora de regressar a casa
Cuidados a ter à saída do 
edifício e ao chegar a casa

Perguntas Frequentes (FAQs)  

1 2 3 4

57 6

Evita comportamentos de risco
Procedimentos preventivos para 

evitar contágio

O Manual de Regresso ao Escritório está dividido pelos 6 momentos 
que compõem a tua jornada diária de trabalho.
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Preciso de sair de casa. Posso?

Este é o primeiro passo da tua jornada diária de trabalho, e não deves 
dá-lo sem verificares o estado atual da tua saúde. Assim, antes de 
saíres de casa:

Mede a tua temperatura. Se estiveres com 
mais de 37,5ºC, aguarda 15 minutos e repete a 
medição. Se a temperatura se mantiver igual, 
não te dirijas para o teu local de trabalho.

Considera ainda outros sintomas, tais como:

Se tiveres estado em contacto com uma 
pessoa confirmada como caso COVID-19 
ou suspeita de tal, mantém-te em casa e 
vigia possíveis sintomas. 

Caso apresentes algum dos sintomas 
descritos, liga para a linha SNS24 (808 24 
24 24) e age conforme as indicações que te 
forem dadas ao telefone. 

Em caso de dúvidas ou questões, 
contacte covid19@joyn-group.com.

Tosse

Dificuldade respiratória

Cansaço e dores musculares

Vómitos ou diarreira

Perda do olfato e do paladar

mailto:covid19%40joyn-group.com?subject=
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Vou sair de casa. O que faço?

Sê prudente, e protege os que te rodeiam.

Que leves contigo uma embalagem pequena de líquido 
desinfetante para as mãos, uma máscara facial (cirúrgica 
ou comunitária/de uso social) e um pacote de lenços 
de papel.

Que te calçes junto à porta de casa, 
imediatamente antes de saíres, 
evitando andar em casa com os 
sapatos usados na rua.

Que uses as escadas em vez 
dos elevadores. 
Caso tenhas que utilizar o elevador, coloca 
a tua máscara, evita tocar na tua cara e 
desinfeta as mãos após tocares em 
superfícies comuns (ex: botões do elevador).

máscara facial líquido desinfetante lenços de papel

+ +

Assim, antes de saíres de casa, recomendamos:
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Vou deslocar-me de transportes públicos

Se utilizas os transportes públicos para te deslocares para o teu 
local de trabalho, recomendamos-te o seguinte: 

1) Mantém, sempre que possível, uma distância de segurança de 
2 metros durante todo o percurso de casa para a estação/paragem 
e nas entradas e saídas de edifícios/instalações.

2) Utiliza máscara nos transportes coletivos.

3) Evita tocar em superfícies (ex: corrimões, botões).

4) Caso encontres alguém que conheces no teu percurso, 
cumprimenta-o(a) à distância.

5) Se utilizares um táxi/Uber ou similar, viaja sozinho(a) no banco 
traseiro e atrás do lugar de “pendura”, e mantém a tua máscara 
durante todo o percurso.

6) Assim que chegares ao teu local de trabalho, desinfeta ou lava as 
mãos de acordo com as indicações da Direção Geral de 
Saúde (DGS).
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Vou deslocar-me em viatura própria

Se tens a possibilidade de utilizar uma viatura própria, aconselhamos 
que dês prioridade a esta opção. Ainda assim, recomendamos que 
tenhas em consideração o seguinte:

1) Se possível, transporta apenas pessoas que vivem contigo.

2) Caso dês boleia a alguém que não habite a mesma casa 

que tu, pede-lhe que vá no banco traseiro e atrás do lugar de 

“pendura”,mantendo-se na diagonal oposta.

3) Cria uma zona de segurança no teu carro:

  • Abre a porta;

  • Desinfeta as mãos, o volante e caixa de velocidades;

  • Fecha a porta e inicia a viagem em segurança.
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Se tens a possibilidade de utilizar uma viatura própria, 
aconselhamos que dês prioridade a esta opção. Ainda assim, 
recomendamos que tenhas em consideração o seguinte:

4) Dá preferência ao porta-bagagens para transportar 

materiais, mantendo a parte da frente e de trás do 

veículo desinfetados.

5) Caso circules de mota ou bicicleta, não precisas de usar 

máscara. Basta manteres a distância de segurança.

6) Assim que chegares ao teu local de trabalho, desinfeta ou 

lava as mãos de acordo com as indicações da Direção Geral 

de Saúde (DGS).

Vou deslocar-me em viatura própria
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Cheguei ao meu local de trabalho. E agora?

Evita locais com um grande 
aglomerado de pessoas.

Se tossires ou espirrares, fá-lo para a 
zona do cotovelo ou utiliza um lenço 
de papel.

Mantém uma distância de 2 metros 
entre ti e o outro.

Deita o lenço de papel no contentor 
específico para esse efeito.

Evita o contacto físico com 
outras pessoas.

Lava as mãos com água e sabão ou 
desinfeta as mãos com uma 
solução antibacteriana.

Cumprimenta os teus colegas com 
o cotovelo ou com um bater de pés 
(ainda podemos ser amigos).

Evita tocar nos olhos, nariz e boca.

Enquanto estiveres no teu local de trabalho habitual, há cuidados 
individuais que deves ter para te protegeres a ti e aqueles que te rodeiam.

Tem atenção ao que fazesCumpre o distanciamento social
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Enquanto estiveres no teu local de trabalho, há cuidados individuais 
que deves ter para te protegeres a ti e aqueles que te rodeiam.

Nota: Se no percurso da casa de banho até à tua secretária tocares nalguma superfície comum (ex: maçaneta da porta), 
desinfeta as mãos antes de te sentares novamente ao computador. 

 Molha as mãos 
com água

 Aplica o 
sabão/solução 
antibacteriana

Esfrega as palmas 
das mãos uma 

na outra

Esfrega a mão direita 
no dorso da mão 
esquerda com os 

dedos entrelaçados 
e vice-versa

Esfrega palma com 
palma, com os 

dedos entrelaçados.

De forma rotativa, 
esfrega o polegar 

esquerdo entrelaçado 
na palma da mão e 

vice-versa

De forma rotativa, 
esfrega as pontas dos 
dedos da mão direita 

na palma da mão 
esquerda e vice-versa

Enxagua as mãos 
com água

Seca as mãos 
com papel

Fecha a torneira 
com o 

papel descartável

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Lava bem as mãos

Cheguei ao meu local de trabalho. E agora?



11Manual de Regresso ao Escritório

Cheguei ao meu local de trabalho. E agora?

Enquanto estiveres no teu local de trabalho, há cuidados individuais 
que deves ter para te protegeres a ti e aqueles que te rodeiam.

Para removeres a máscara, deves 
fazê-lo pela parte de trás, utilizando 

as tiras (de elástico). Não deves tocar 
na parte da frente da máscara

Deita a máscara de 
imediato num caixote do lixo 

fechado

Lava as mãos com água e 
sabão/solução antibacteriana

Antes de colocares a 
máscara, lava 

as mãos com água 
e sabão

Coloca a máscara na cara, cobrindo 
bem a boca e o nariz. (Se usares uma 

máscara cirúrgica, lembra-te que a peça 
nasal - com o arame no interior - deve 

ficar para cima)

 Ajusta a máscara à medida 
do teu nariz

Verifica que não há 
espaços entre o rosto e a 

máscara

1 2 3 4

5 6 7 8

Usa correctamente a máscara



12Manual de Regresso ao Escritório

Enquanto estiveres no teu local de trabalho, há cuidados individuais 
que deves ter para te protegeres a ti e aqueles que te rodeiam.

• Entrares e saíres do local de trabalho.

• Não for possível garantir o distanciamento social. 

• Frequentares espaços comuns (ex: copas, cantinas, 

elevadores, escadas, receção, garagem, instalações 

sanitárias, terraços e varandas).

Utiliza a máscara sempre que:

Cheguei ao meu local de trabalho. E agora?
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Está na hora de regressar a casa

No regresso a casa também deves adotar comportamentos de 
precaução e proteção.

1) Respeita as regras de circulação dentro do edifício :

 • Tem atenção às marcações colocadas no chão;

 • Respeita a capacidade máxima de cada elevador;

 • Se utilizares as escadas, evita apoiar-te no corrimão;

 • Cumpre as regras afixadas relativamente às limitações de 

 capacidade e normas de distanciamento.

2) Utiliza a máscara até à saída do edifício.

3) Após saíres do edifício, mantém a máscara sempre que 

obrigatório (em locais fechados, como nos transportes públicos).

2m

À saída do edifício:
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No regresso a casa também deves adotar comportamentos de 
precaução e proteção.

Tira os sapatos à porta e, se possível, desinfeta as solas antes de os 

colocares dentro de casa.

Define uma área de segurança à entrada de casa e, assim 

que chegas:

1) Retira a roupa, coloca-a num cesto coberto e depois lava-a, 

no mínimo, a 60ºC;

2) Coloca a carteira, chaves e outros objetos dentro de uma 

caixa fechada;

3) Calça os chinelos de casa para não andares descalço;

4) Tira a máscara e coloca-a no caixote do lixo fechado;

5) Lava bem as mãos;

6) Desinfeta a mochila, o telemóvel e outros gadgets com uma solução 

à base de álcool.

Ao chegar a casa:

Está na hora de regressar a casa
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KEEP YOUR DISTANCE

Evita comportamentos de risco

O regresso ao escritório e à “rotina” não significa que o perigo de contágio pelo 

novo Coronavírus tenha terminado. Assim, e porque todos nós temos um papel 

crucial na prevenção de COVID-19, deixamos-te aqui algumas dicas práticas para 

evitar comportamentos de risco:

1) Dá preferência aos métodos de pagamento digitais

Em restaurantes, lojas, supermercados ou outro tipo de estabelecimento, existe a 

possibilidade de pagar através de MB Way ou Apple Pay. Além da 

possibilidade de uso de cartões contactless, estes são os métodos 

de pagamento aos quais deves dar preferência, visto que não 

precisas de tocar no multibanco, botões ou em outras superfícies.

 Com o MB Way podes pagar através de:

 • QR Code (vê aqui como funciona)

 • NFC (vê aqui como funciona)

Caso ainda não tenhas ligado o cartão refeição Euroticket Edenred 

ao teu MB Way, sabe como podes fazê-lo aqui. 

https://www.mbway.pt/#banner
https://www.activobank.pt/web_pages/apple-pay/index.html?utm_source=adwords&utm_medium=search&utm_campaign=apple-pay&gclid=EAIaIQobChMIudyT_Oyv6gIVm94YCh04kwAeEAAYASAAEgJjevD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=_SAjVvAvPsE
https://www.youtube.com/watch?v=rY-9WwvoqVM
https://drive.google.com/file/d/1hNJjrp5I-4HzxE851qdi2ePUFyrokIIV/view
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2) Evita levantar dinheiro em caixas de multibanco

Caso seja mesmo necessário levantares dinheiro, usa o MB Way para gerar um código, 

evitando ter de inserir o cartão de multibanco (MB) no ATM. Para carregar nos botões 

usa a esquina de um cartão bancário normal, um lenço de papel, uma luva ou 

as tuas chaves.

Sabe mais sobre como usar MB Way para levantar dinheiro numa caixa de MB aqui.

3) Evita tocar em botões, corrimões, maçanetas ou outras superfícies públicas 

• Nos elevadores: utiliza um lenço de papel, uma luva ou as tuas chaves para tocar nos 

botões.

• Nos transportes públicos: utiliza um lenço de papel ou uma luva para te agarrares aos 

postes de apoio e pressionares nos botões, e deita-os de seguida no lixo.

• Caso toques nalguma superfície, não mexas na cara e desinfeta as mãos com uma 

solução à base de álcool assim que possível.

Evita comportamentos de risco

https://www.youtube.com/watch?v=RxUT8B0Fhdc
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4) Evita ajuntamentos de acordo com as normas definidas pela DGS (Direção 

Geral de Saúde)

5) Respeita os horários e regras dos estabelecimentos:

• Faz marcação prévia, via telefone ou online;

• No interior, usa a tua máscara e desinfeta as mãos regularmente;

• Mantém o distanciamento social mínimo de 2 metros;

• Acautela os horários reduzidos, e confirma sempre qual o atual horário de 

funcionamento do estabelecimento.

Recordamos que, em fase de desconfinamento, a maioria dos estabelecimentos 

fecha às 20h00. Apenas serviços prioritários (farmácias, supermercados, restaurantes, 

serviços de refeições de take-away, bombas de gasolina, clínicas, consultórios, 

veterinários, funerárias e lojas de equipamentos desportivos) podem manter-se 

abertos após esta hora.

Evita comportamentos de risco

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas.aspx
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6) Quando circulares em veículos privados, recordamos que:

• Apenas dois terços da capacidade total do veículo podem estar ocupados

(ex: num carro de 9 lugares, só podem estar ocupados 6 lugares). Se todos 

os passageiros forem do mesmo agregado familiar, esta regra não 

se aplica;

• O uso de máscara ou viseira é aconselhável.

Atenção: recordamos que as forças de segurança (PSP e GNR) 

podem multar quem desrespeitar as medidas de 

distanciamento social. 

As coimas variam entre os 120€ e os 350€.

Evita comportamentos de risco
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FAQs

Lixívia diluída em água: mistura 20ml de lixívia em 1 litro de água. Se optares por esta opção, 

abana várias vezes o recipiente para que fique tudo bem misturado.

Solução à base de álcool: o álcool de 70% é o mais eficaz. Podes fazer a tua própria solução, 

juntando 70ml de álcool com 30ml de água.

Sim. Embora a transmissão por plásticos, embalagens ou cartão não seja a mais habitual, todo 

o cuidado é pouco. Assim, ao chegar a casa com as compras, deves lavar as mãos com água e 

sabão e desinfetar os produtos com um pano limpo embebido numa solução à base de lixívia e 

água. Elimina, sempre que possível os invólucros exteriores (ex. caixas de cartão). Evita tocar 

no rosto com as mãos e lava bem as mãos depois de desinfetares as compras. Lava os sacos de 

plástico/pano usados com água e sabão.

Lê as respostas às perguntas mais frequentes sobre a COVID-19.

1. Quais são as formas de desinfeção mais eficazes?

2. Devo desinfetar os produtos do supermercado?
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Para mais informações, consulta o site da DGS (www.dgs.pt)

Não, mas deves ter cuidado. Mantém sempre a distância de segurança com o estafeta, lava as 

mãos depois de retirares o produto da embalagem, desinfeta-o e volta a lavar as mãos.

É importante manteres a tua casa arejada, deixando circular o ar. Não te esqueças de que a trans-

missão do vírus é maior quando há falta de ar fresco. Limpa diariamente as superfícies nas quais 

mexes com frequência (ex: cadeiras, mesas, maçanetas, sanita, interruptores, etc.). Na limpeza 

semanal da casa, lava o chão com água e lixívia. 

Não, mas aconselhamos que laves bem os alimentos e as mãos antes e depois de cozinhar.

FAQs

3. É perigoso receber encomendas ao domicílio?

4. Qual a melhor maneira de limpar a casa?

5. Posso ficar contaminado ao ingerir alimentos?

http://(www.dgs.pt)
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Todos nós temos um papel crucial na recuperação da nossa empresa e do nosso 
país face às circunstâncias trazidas pela pandemia que estamos a viver. Ao cumprir 
estas indicações, estarás a proteger-te a ti, à tua família, aos teus amigos e colegas 
(bem como às suas respetivas redes de contacto).

Contamos contigo para um regresso saudável e 
em segurança. 
Porque se formos responsáveis, tudo ficará bem.

We’re Better Together
Se tiveres dúvidas ou sugestões, contacta-nos 
através de covid19@joyn-group.com.

Nós cuidamos de ti. Tu cuidas de todos nós.

mailto:covid19%40joyn-group.com?subject=


STAY SAFE
We’re Better Together

http://comercial@infosistema.com
https://www.linkedin.com/company/joyngroup/
https://www.joyn-group.com/

