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Medidas de contingência Covid-19
Face à atual pandemia COVID-19, o Land elaborou um plano de contingência, 

para garantir a segurança dos seus coworkers, da equipa, bem como de quem 
utilize o espaço para algum evento, workshop, ou formação. 

O plano segue as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS)  que têm 
como finalidade minimizar o impacto da COVID-19. O Land irá manter-se atento aos 
dados sobre a pandemia e, consequentemente, às novas recomendações 
comunicadas pelas organizações competentes. Assim sendo, este documento 
poderá ser alterado de acordo com novas directrizes que possam surgir, atualizado 
e posteriormente divulgado nos nossos canais de comunicação.

Para minimizar o impacto desta pandemia nos negócios de todos, e para 
garantir que o Land continua a ser um lugar seguro para trabalhar, serão feitas 
algumas alterações ao funcionamento do espaço. 

Medidas adotadas e recomendações gerais a partir de 1 de junho: 

• Álcool gel disponível à entrada para ser utilizado de forma obrigatória 
sempre que se entra e sai do espaço;

• Álcool gel e solução anti-séptica também disponível em pontos 
estratégicos do espaço para que seja garantida a desinfeção sempre que 
necessário (por exemplo após utilização da mesa de refeições);

• Diariamente haverá desinfeção das zonas comuns;
• É garantido o distanciamento mínimo de 2 metros por mesa de trabalho, 

tal como recomendado pela DGS;
• Recomendamos a  utilização de máscaras descartáveis/comunitárias a 

quem utiliza todos os espaços comuns (mesa de reuniões, chat room, copa, 
WCs);

• Os coworkers que manifestem sintomas de Covid-19, como tosse, febre e 
dificuldade respiratória, não devem comparecer no espaço;

• Não é recomendado a partilha de objectos tais como: canetas, lápis, 
teclados e ratos, etc.;
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• Não é permitida a troca de mesa nem de cadeiras entre coworkers.

Copa:

• São aconselhadas as seguintes escalas para almoços na copa: 12h30 às 
13h // 13h às 13h30 // 13h30 às 14h // 14h30 às 15h;

• Recomenda-se desinfetar as mãos antes e após tocar nos 
electrodomésticos da copa (frigorífico, máquina de café, microondas, etc.);

• Cada um dos coworkers deverá limpar o espaço utilizado na mesa de 
refeições com solução anti-séptica antes e após a refeição;

• Recomenda-se que apenas estejam a almoçar/lanchar ao mesmo 
tempo 4 pessoas na copa, sendo que se recomenda que ninguém se sente 
frente a frente;

• É obrigatório que cada pessoa utilize a sua própria louça;
• Cada coworker terá o seu espaço designado no frigorífico e é obrigatório 

identificar a sua própria comida/bebida (estão disponíveis etiquetas e canetas 
de filtro para esse efeito);

• Utilizar papel de cozinha para limpar a louça em vez de toalha de tecido.

Eventos externos (workshops, Inaugurações, eventos privados):

• Limites de capacidade da sala (aguardamos recomendações da DGS 
relativamente ao número de pessoas) ;

• Álcool gel disponível à entrada para ser utilizado de forma obrigatória 
sempre que se entra e sai do espaço;

• Uso de máscara obrigatório;
• É garantida a desinfeção do espaço antes e após cada evento.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA COVID-19 2


