
Plano de
Contingência
 COVID-19



Atendimento ao público

Com plena consciência dos riscos de propagação do COVID-19, a Sópelículas esta-
beleceu um plano de contingência com base nas orientações da DGS. O nosso 
objetivo é contribuir para o controlo desta pandemia ao mesmo tempo que, 
dentro do possível, seja prudente manter a nossa atividade.

As medidas extraordinárias visam salvaguardar ao máximo a saúde e bem estar 
dos nossos colaboradores, clientes e parceiros. Estarão em vigor até ser prudente 
voltar a normalidade. Poderão existir alterações conforme os desenvolvimentos 
futuros.

- Para esclarecimento de dúvidas, orçamentos e agendamentos, dê preferência ao 
contacto telefónico ou virtual (email e/ou redes sociais), garantimos uma resposta 
clara e eficiente.

- Trocamos o tradicional aperto de mãos, por um espontâneo sorriso.

- Delimitação de zonas de atendimento, de maneira a aumentar a distância 
durante o atendimento. Será também atendido um cliente por vez (felizmente 
temos zonas na entrada que permitem os clientes aguardarem a sua vez de
maneira resguardada)

- Frequente limpeza/desinfeção das nossas instalações e equipamentos, assim 
como aumento da capacidade de renovação de ar.

- Existência de doseadores de SABA (Solução Anti-Séptica de base alcoólica).

- Caso apresente sintomas de contaminação, pedimos por favor que nos visite em 
outra altura e contacte os serviços de saúde.



- Películas automóveis:
- Todos os veículos serão desinfetados (interior e outras zonas de contacto) antes e 
depois da nossa intervenção, utilizando solução apropriada.

- Não será permitido ao cliente estar na zona de instalação, pois a mesma apenas 
estará acessível ao técnico.

- Devido a organização do nosso espaço, é possível entregar o seu carro, para 
nossa intervenção, tendo um contacto reduzido. Os trabalhos serão agendados 
com mais espaçamento temporal, para redução de clientes ao mesmo tempo e 
existir tempo para execução correta das desinfeções.

- Serviços exteriores:
- As equipas serão reduzidas e os trabalhos serão previamente articulados com o 
cliente, de maneira a reduzir o contacto. No local o contacto com o cliente será dis-
tanciado

- Os trabalhos apenas serão realizados em locais sem aglomeração de pessoas 
(por exemplo, escritórios com muitas pessoas). Em situações especificas podere-
mos sugerir a realização de trabalhos fora do horário normal, de maneira a reduzir 
o contacto .

- Será dado preferência a trabalhos ao ar livre, pois devido a sua natureza, já são de 
reduzido contactos no dia-a-dia.

- Os técnicos terão a disposição Solução Anti-Séptica de base alcoólica e outros 
EPI’s, como luvas, máscaras FFP2 e óculos de proteção (são já EPI’s recorrentes da 
nossa atividade)

- Os técnicos terão a sua disposição líquidos de limpeza, para desinfeção da zona 
de trabalho caso seja necessário.

Procedimentos nos diversos serviços



- Serviços exteriores:
A saúde dos técnicos estará sob vigilância e nenhum técnico irá executar serviços 
se apresentar sintomas suspeitos.

Caso no local de execução dos trabalhos seja verificado que existem casos confir-
mados ou suspeitos, a execução terá que ser avaliada.

- Envio de encomendas: 
O envio de encomendas não será alterado (de acordo com funcionamento das 
transportadoras), portanto sugerimos dar preferência as via email ou telefone, em 
vez de levantamento em nossas instalações, evitando assim deslocações 
desnecessárias

- Elaboração de um plano de contingência seguindo as normas da DGS e disponibi-
lização de informação.

- Maior frequência e cuidado na limpeza e desinfeção das nossas instalações e 
veículos.

- Reuniões e visitas comerciais serão evitadas (os assuntos serão maioritaria-
mente tratados a distância, com uma recolha mais exaustiva de dados)

- A equipa será reduzida ao mínimo imprescindível

- Proibição de aglomerados (por exemplo, utilização da copa por vários colabora-
dores do mesmo horário)

- Em algumas funções será utilizado o teletrabalho, sempre que possível

Gerais



- As cargas e descargas serão feitas sempre em zona específica, não podendo ser 
feita na zona da receção.

-  A equipa esta sensibilizada para informar caso tenham suspeita de contacto com 
pessoas infetadas ou apresentem sintomas e serão tomadas as medidas indica-
das pela DGS

- Contatos físicos foram reduzidos ao estritamente necessário (interação entre 
sectores da empresa).

- A Sópelículas não irá participar de eventos nas próximas semanas.

- Será avaliada a temperatura de toda a equipa, duas vezes por dia, como comple-
mento ao questionamento diário sobre o estado de saúde.
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Distribuidor exclusivo em Portugal
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