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Medidas de Contingência do Gabinete de Logística e Operações em 
resposta à epidemia COVID-19 

 
Nas instalações: 
 

1. Interdita a entrada a qualquer tipo de pessoa alheia ao serviço nas instalações do 

GLO; 

 

2. Os portões/portas de acesso devem manter-se encerrados; 

 

3. As trocas de viaturas devem ser realizadas com o recurso a luvas; 

 

4. Nos casos em que se aplique, o levantamento de equipamentos/verbetes/elétrodos 

o mesmo deverá ser entregue na parte exterior das instalações; 

 

5. No GLO Faro, está proibida a lavagem de TODAS as viaturas do INEM no GLO Faro; 

 

Profissionais: 

1. Lavar/desinfetar as mãos sempre que acedem ao interior das instalações do GLO; 

 

2. Juntamente com o telemóvel de serviço existe um frasco de álcool e uma caixa luvas, 

para que o RT possa efetuar a desinfeção dos equipamentos e do local de trabalho antes de 

entrar ao serviço; 

 

3. O Responsável de Turno deverá no início e fim de cada turno efetuar a limpeza do 

seu computador, visor, rato, teclado e superfície de trabalho com álcool; 

 

4. O uso dos restantes computadores está limitado à exclusividade de quem inicia a 

sessão nesse turno, devendo os equipamentos serem limpos com álcool antes e após a sua 

utilização; 

 

5. Limitar as deslocações aos serviços administrativos das Delegações e serviços 

centrais ao estritamente necessário; 
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6. Evitar o cumprimento físico e a socialização, mantendo uma distância de segurança 

de 2 metros”; 

 

7. Aconselha-se a todos operacionais do GLO trazerem: 

o Produtos de higiene pessoal para que no final do turno possam tomar banho; 

o Muda de roupa/calçado  

o Um saco para levarem o seu fardamento. 

 
Vigora desde 16/03/2020 até novas diretrizes. 
 
 

 

 

 

 

 


