Lista de Verificação de Requisitos para oTerminais e transportes públicos com vista a
apreciação dos Requisitos para o seu Funcionamento no contexto da COVID-19

N.o

Conformidade
Requisito

01

02

03

04

Existência de cartazes afixados que
promovam a lavagem das mãos nos locais
estratégicos (Terminais)
Existência
de
demarcação
de
distanciamento de pelo menos 1 m de
pessoas
Existência de um local nas grandes
terminais com disponibilidade de água
corrente e sabão e/ou solução de
hipoclorito de cálcio na concentração de
0.05%, para a lavagem das mãos
Existência de termómetros infra-vermelhos
para medição da temperatura à entrada dos
passageiros nas grandes terminais e
transportes públicos

05

Existência de pé de luve (saco com
hipoclorito) à entrada das grandes
terminais

06

Desinfecção dos sanitários públicos de 1
em 1 hora com solução de hipoclorito de
Cálcio de 0.5%, incluindo o botão de
descarga das sanitas, torneiras, trincos e
outros
Desinfecção de todas superfícies tocadas
frequentemente pelas pessoas de 1 em 1
hora;
Existência de aglomerados no recinto do
terminal
Garantia da manutenção de ventilação nos
locais de espera (grandes terminais e
pequenos terminais)
Garantia de desinfecção das mãos dos
passageiros antes da sua entrada nos
transportes públicos
Desinfecção constante das mãos dos
tripulantes

07

08
09

10

11

Sim

Não

Observações

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Os passageiros lavam as mãos com água e
sabão ou cinza com frequência. Especial
atenção, dever ser igualmente dada a
tripulação.
Há uso viseiras e/ou máscara obrigatória
no recinto das terminais e nos transportes
públicos pelos passageiros e tripulantes
(Não tocar a cara, olhos, boca e nariz com
as mãos)
Existência do cumprimento da etiqueta da
tosse ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o
nariz com um braço dobrado em forma de
V
Garantia que as janelas estejam abertas
para a ventilação e ou circulação do ar nos
autocarros, comboios e embarcações
Desinfecção das superfícies, interiores dos
autocarros de 1 em 1 hora e/ou de uma
terminal para a outra, com solução de
hipoclorito de Cálcio de 0.5% (1 litro de
água para meia colher de sopa de
hipoclorito de Cálcio)
Interdicção de transporte de animais de
estimação que não estejam devidamente
acondicionados dentro dos transportes
públicos
Observância de outras medidas de
prevenção da COVID-19 (etiqueta da
tosse, não partilhar objectos, máscara,
lanche, evitar outras forma de contacto
físico - aperto de mão, beijinhos e abraços)
Quando aplicável, a tripulação deve
realizar o preenchimento da lista de
passageiros, evitando que o mesmo seja
feito pelos passageiros, na medida em que
obrigaria a circulação da lista de mão em
mão
Há abertura automática das portas para
garantir que não haja contacto de várias
pessoas ou então previlegiar a abertura por
apenas 1 ou 2 pessoas
Asseguar que os passageiros e tripulação
com sintoma de refriado ou suspeita não

entrem no transporte público
22

Assegurar o distanciamento minimo dentro
dos transportes (respeitar a lotação do
autocarro)

23

Garantir que as actividades de promoção
de saúde, continuem obdecendo o pacote
de intervenções aprovado

24

Observar se existe desinfectante dentro do
transporte público à base de álcool a 70%
ou hipoclórito a 0.025%

ATENÇÃO:
Em caso de dúvidas sobre Saúde, ligue para as seguintes linhas (gratuitas, não se paga nada):
Serviço AlôVida (Mcel - 1490 ou 82 149, VodaCom - 84 146, Movitel - 1490) ou Disque
PENSA (*660#) ou ainda para o 110 para Consultas médicas.

