PLANO DE CONTINGÊNCIA
CORONAVÍRUS | COVID-19
//
FUNDAÇÃO FERNANDO LEITE COUTO, uma pessoa colectiva de direito público, constituída e regida
pelo direito moçambicano, com sede na Avenida Kim Il Sung, número novecentos e noventa e um, na
Cidade de Maputo, Contribuinte Fiscal número 700141063, matriculada junto da Conservatória do
Registo das Entidades Legais sob o número 100526840, Alvará de Promotor de Espectáculos Nº
182/012/2019 emitido pela Direcção Nacional das Indústrias Culturais e Criativas e o Ministério da
Cultura e Turismo, válido até 01 de Abril de 2022.
//
1. Nota introdutória
A Fundação Fernando Leite Couto (FFLC) é responsável por organizar e assegurar aos seus
trabalhadores e colaboradores condições de Segurança e de Saúde, de forma continuada e
permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção. As prescrições de proteção da
segurança e da saúde dos trabalhadores e dos colaboradores contra os riscos da exposição a agentes
biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 24/2021, de 26 de abril. A
FFLC assume de igual modo a responsabilidade de zelar pelo bem da comunidade e pela defesa da
Saúde Pública, motivos pelos quais procedeu ao estabelecimento de um Plano de Contingência, no
âmbito do alerta global para a neutralização da infeção pelo novo coronavírus, assim como os
procedimentos a adotar perante um trabalhador ou membro do público com sintomas desta infeção.
2. Informações sobre a COVID-19
Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar doenças no ser humano. O novo
coronavírus – o SARS-CoV-2 – foi identificado, pela primeira vez, em dezembro de 2019, na cidade de
Wuhan, na China, e é responsável por causar a doença COVID-19, que afeta geralmente o aparelho
respiratório.
2.1. Sintomas da COVID-19
As infeções por coronavírus estão habitualmente associadas ao sistema respiratório e podem ser
semelhantes a uma gripe comum. Os sintomas mais frequentes são a tosse, a febre alta, o surgimento
de dificuldades respiratórias e o cansaço. Ainda que apenas em casos mais graves, a doença pode
evoluir para a pneumonia grave, provocando nos pacientes insuficiência respiratória aguda e falência
renal.

1
FUNDAÇÃO FERNANDO LEITE COUTO | Av. Kim Il Sung, Nº 961 – Maputo | Tel. +258 21 486 957 | www.fflc.org.mz

2.2. Como se transmite a COVID-19
A COVID-19 pode ser transmitida quer por via direta, quer por via indireta. A transmissão de pessoa
para pessoa pode ocorrer através de gotículas respiratórias (da tosse, de espirro ou da fala) que
sejam inaladas ou que entrem em contacto com a boca, o nariz ou os olhos de pessoas que estejam
próximas. Por outro lado, a transmissão da infeção pode ocorrer também quando as mãos entram em
contacto com uma superfície ou um objeto com o coronavírus e, de seguida, contactam com a boca, o
nariz ou os olhos.
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) ocorre entre 5 a 12 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância
ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso
confirmado.
3. Medidas de prevenção básicas e Protocolo para casos suspeitos de COVID-19
A FFLC preparou um conjunto de medidas imediatas de prevenção básica contra a disseminação da
COVID-19 nas suas instalações e entre os seus trabalhadores e colaboradores, bem como um
Protocolo específico para casos suspeitos de contágio da doença.
3.1. Equipamentos e produtos disponíveis
A FFLC colocou à disposição de todos os trabalhadores e colaboradores os seguintes itens de limpeza
e de higiene:
a) Medidor para o controle da temperatura na entrada do estabelecimento da FFLC.
b) Solução antisséptica para desinfeção dos calçados na entrada do estabelecimento da FFLC.
c) Solução antisséptica de base alcoólica, disponível nos seguintes locais: entrada do
estabelecimento da FFLC, zona de restauração, zona de eventos, entrada da galeria de arte,
zona de escritório e biblioteca, entradas WCs.
3.2. Definição de caso suspeito de infeção por COVID-19
Um caso suspeito de infeção por COVID-19 pode ser sinalizado de acordo com critérios clínicos e com
critérios epidemiológicos. Os critérios clínicos referem-se à ocorrência de uma infeção respiratória
aguda (que se manifesta através dos sintomas já mencionados) que requeira ou não hospitalização.
Por sua vez, a avaliação dos critérios epidemiológicos considera a atividade da pessoa que representa
o caso suspeito: o seu histórico de viagens para áreas com transmissão comunitária ativa ou o
possível contacto com um caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias antes
do início de sintomas, bem como a eventualidade de se tratar de uma pessoa que tenha estado numa
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.
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3.3. Procedimentos num caso suspeito de infeção por COVID-19
Caso surja um caso suspeito de infeção por COVID-19, é absolutamente necessário que os
trabalhadores ou colaboradores da FFLC cumpram integralmente o seguinte procedimento (também
ilustrado no Anexo I):
a) Ser o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interdita até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção). A FFLC deve proceder a limpeza e desinfeção
(descontaminação) da área de “isolamento”;
b) Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas
e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem
contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente
confirmado, incluindo materiais e equipamentos utilizados por este;
c) Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou70
mícron) que, após ser fechado, deve ser segregado e enviado para operador licenciado para
a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
d) Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e com ligação epidemiológica, ou
que identifique um trabalhador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito,
deve informar a chefia direta (preferencialmente por via telefónica seguido de registo por email) e deve dirigir-se para a área de isolamento – doravante denominada por Sala de
Isolamento;
e) Sempre que for reportada uma situação de um trabalhador ou colaborador com sintomas, a
chefia direta deve informar o Diretor Executivo (Pablo Ribeiro) e a Gestora Administrativa
(Guilhermina Oliveira).
f) A FFLC assegurará a prestação de assistência adequada até à Sala de Isolamento, definindo o
trabalhador ou grupo de trabalhadores que devem acompanhar o caso suspeito.
g) Em caso de confirmação de caso suspeito, a FFLC:
I.
Colaborará com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos
do doente;
II.
Informará a Autoridade de Saúde Local responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador;
III.
Informará os restantes trabalhadores da existência de um caso suspeito validado,
sendo os procedimentos a seguir indicados pela Direção-Geral da Saúde.
3.4. Sala de Isolamento
A FFLC dispõe de uma Sala de Isolamento preparada para reservar trabalhadores ou colaboradores
que evidenciem os sintomas associados à COVID-19. A colocação de um trabalhador na área de
isolamento visa impedir que outros trabalhadores possam ser expostos e infetados e, desse modo,
evitar a propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade. Esta sala deve ser
utilizada exclusivamente por pessoas que demonstrem os sintomas. Ao dirigir-se para esse local, o
trabalhador ou colaborador da FFLC deve iniciar os procedimentos indicados no Anexo I.
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3.4. Procedimentos de etiqueta respiratória
Os trabalhadores devem respeitar as seguintes regras de Etiqueta Respiratória: evitar tossir ou
espirrar para as mãos, mas sim para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido, ou usar lenço de
papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; não entrar nos espaços da
FFLC se tiver febre, tosse ou dificuldades respiratórias.
3.6. Procedimentos básicos para higienização das mãos
Os trabalhadores devem respeitar o seguinte método de higienização das mãos: lavar as mãos com
água e sabão durante pelo menos 20 segundos e, se estes não estiverem disponíveis, utilizar um
desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das
mãos e esfregando-as até ficarem secas. Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos
estiverem visivelmente sujas. Para compreender como proceder à lavagem e à secagem das mãos,
consultar Anexo III.
3.7. Procedimentos para colocação de máscara
Os trabalhadores que tiverem de usar máscara devem colocá-la sobre a boca e sobre o nariz e prendêla atrás, a meio da cabeça e no pescoço. Durante o período de uso, devem evitar tocar na máscara;
caso isso suceda, ou caso pretendam retirá-la, recomenda-se que, no final, lavem as mãos com água e
sabão e que as desinfetem com uma solução alcoólica. Para compreender qual a melhor forma de
retirar a máscara, consultar Anexo IV.
3.8. Procedimentos de conduta social
Solicitamos que sejam adotados comportamentos sociais que evitem o contacto físico de
proximidade. Recomendamos também que se evite contacto próximo com pessoas com infeção
respiratória e que sejam atendidas medidas de higiene elementares, como a proteção do nariz e da
boca com lenço de papel ou com o antebraço ao tossir ou espirrar, assim como a lavagem frequente
das mãos com água e sabão ou com solução desinfetante à base de álcool.
3.9. Reforço da limpeza e da higienização
As medidas de limpeza e de higienização nos edifícios foram reforçadas, quer nas áreas públicas, quer
nas privadas, com produtos desengordurantes e de desinfeção nos WC’s, nas copas, nas zonas de
manuseamento (corrimões, maçanetas de portas, interruptores, entre outros), nas salas comuns de
trabalho, no interior das salas de espetáculo e exposição, e na zona de presença de público.
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3.10. Contactos num caso suspeito de infeção por COVID-19
a) Alô Vida:
I.
Tmcel 82149 ou 1490
II.
Vodacom 84146
III.
Movitel 1490
b) Disque para a PENSA através do *660#
c) Aceda ao WhatsApp Fica Atento pelo +258843318727
4. Procedimentos internos de prevenção em função da atividade
A FFLC suspenderá toda atividade e implementará o sistema de trabalho rotativo ou em regime de
teletrabalho sempre que necessário ou exigido por Decreto-Lei Governamental. É necessário
informar todas as estruturas, artistas, grupos e agentes culturais que irão desenvolver atividade na
FFLC do Plano de Contingência em vigor antes da sua deslocação. Para além destas medidas, há
indicações específicas para cada sector da instituição que devem ser integralmente respeitadas.
4.1. Lotação
a) A lotação da sala será reduzida em 30%;
b) A distribuição do público pelos lugares da sala será feita de modo a que se cumpram as
medidas de distância recomendadas, realizando-se, para esse efeito, um pré-desenho da sala
que permita manter os lugares marcados e respeitar as distâncias de segurança.
4.2. Sala de espetáculo
a)
b)
c)
d)
e)

Lotação máxima 40 pessoas;
O uso de máscaras é obrigatório;
A desinfeção das mãos é recomendada;
A limpeza e desinfeção da sala e cadeiras será reforçada;
A sala de espetáculo está situada no deck de trás coberto por uma tenda, permitindo a
adequada ventilação do espaço;

4.3. Palco
a) O uso de máscaras é obrigatório;
b) Os equipamentos de uso partilhado pelos trabalhadores do FFLC devem ser higienizados pelo
utilizador no final de cada utilização.
4.4. Salas de Exposições
a) Lotação máxima 10 pessoas;
b) O uso de máscaras é obrigatório;
c) A desinfeção das mãos é recomendada;
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d) A limpeza e desinfeção das salas será reforçada;
e) As conversas pós-inauguração decorrerão na sala de espetáculo.
4.5. Local técnico e Armazém
a) O uso de máscaras é obrigatório;
b) Os equipamentos de uso partilhado pelos trabalhadores do FFLC devem ser higienizados pelo
utilizador no final de cada utilização.
4.6. Biblioteca
A Biblioteca encontra-se encerrada ao público e todas as atividades estão suspensas e/ou adiadas,
até reabertura da Bibliotecas por decreto Governamental.
4.7. Escritórios
a) Será privilegiado o serviço à distância, com contacto por correio eletrónico ou por telefone;
b) A atividade está limitada a 20 colaboradores por atividade e em função da disponibilidade da
área de acolhimento.
4.8. Bilheteira e Atendimento Público
a) O uso de máscaras é obrigatório;
b) Está disponível solução desinfetante para funcionários e para o público;
c) Será providenciado o afastamento físico das equipas de bilheteira em relação ao público e
impedida a passagem do público para a bilheteira;
4.9. Assistência de sala
a) O uso de máscaras é obrigatório;
b) Deve manter-se o espaço de distância recomendado em relação ao público;
c) Os assistentes devem proceder conforme os Procedimentos de Conduta Social presentes
neste plano.
4.10. Limpeza
a) O uso de luvas é obrigatório;
b) O uso de máscaras é obrigatório;
c) Os trabalhadores responsáveis pela limpeza devem atuar separadamente na limpeza dos
espaços;
d) A limpeza será reforçada na FFLC e alargado o horário em dias de espetáculo e de ensaio.
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5. Funcionamento do FFLC em caso de encerramento dos edifícios
a) Em caso de encerramento total dos edifícios, serão acionados os seguintes regimes de
trabalho: teletrabalho, atividade suspensa e serviço de piquete.
b) Os diretores e os coordenadores ficam responsáveis pela elaboração dos planos de trabalho
para os trabalhadores em teletrabalho e em serviço de piquete.
c) As funções serão atribuídas em documento próprio e serão providenciadas condições
técnicas para os trabalhadores destacados em regime de teletrabalho.
6. Interlocutores do Plano de Contingência
a) Pablo Ribeiro - Diretor Executivo;
b) Guilhermina Oliveira - Gestora Administrativa.
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7. ANEXOS
Anexo I: Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa instituição
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Anexo II: Recomendações Gerais sobre a COVID-19

9
FUNDAÇÃO FERNANDO LEITE COUTO | Av. Kim Il Sung, Nº 961 – Maputo | Tel. +258 21 486 957 | www.fflc.org.mz

Anexo III: Informação aos colaboradores sobre regras de higiene das mãos
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Anexo IV: Como utilizar e eliminar as máscaras corretamente
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Anexo V: Como lidar com stress durante o surto de COVID-19 (Organização Mundial de Saúde)
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Anexo VI: Regras de prevenção
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