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Face à situação de pandemia,  declarada pela Organização Mundial  de Saúde no passado dia 11 de
Março,  o SIESI  elaborou um plano de contingência  para reduzir  o  risco de contágio  do Coronavírus,
conforme as orientações da Direcção Geral de Saúde, mas ao mesmo tempo para garantir a continuidade
dos serviços imprescindíveis.

Na sede do Sindicato, em Lisboa, fica suspenso todo o atendimento presencial, por tempo indeterminado.

É assegurado a todos os associados do SIESI o atendimento, não presencial, por via telefone, email ou
videoconferência.

Assim, todos os esclarecimentos,  informações ou outras questões deverão ser colocadas através dos
seguintes  contactos:  218 161 590  /  918 210 833  /  912 021 011  /  918 210  830  ou  através  do  email
siesi@siesi.pt.

Continuamos alertas e disponíveis para dar todo o apoio, nesta situação excepcional, para que os direitos
dos trabalhadores não sejam prejudicados. 

Exigimos que sejam salvaguardas as condições de segurança e saúde no trabalho nas empresas para
reduzir, o mínimo possível, os riscos de propagação do vírus.

Aconselhamos que sejam respeitadas as indicações e medidas de prevenção das autoridades de saúde,
nomeadamente higiene das mãos. 

A Organização Mundial  da  Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta  respiratória  para
reduzir a exposição e transmissão da doença:

 Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de
papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo;

 Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após 
contacto direto com pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos (o tempo que demora a 
cantar os “Parabéns”) com água e sabão ou com solução à base de álcool a 70%;

 Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória;

 Evitar tocar na cara com as mãos;

 Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado.

Além disso, caso tenha sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória, devem entrar em contacto
de imediato com a linha SNS 24 – 808 24 24 24, seguir as instruções que lhe forem apresentadas, e não
se deslocar a nenhuma unidade hospitalar.
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