
Verifique se alguém tem sintomas, nomeadamente, tosse ou febre;
Reduza o risco da equipa trazer calçado/roupa contaminada para dentro das
instalações;
Desinfete as superfícies eficazmente com frequência (min 2x por dia);
Evite o contágio entre todos os que entram na empresa (desde a equipa de
limpeza, aos trabalhadores, aos fornecedores e clientes):

Fornecendo EPI's de prevenção à sua equipa;
Alterando hábitos sociais.

Sugestões Sintimex para um plano COVID-OUT:
1.
2.

3.
4.

Em maio, milhares de portugueses vão regressar aos seus postos de
trabalho, e mais uma vez pode contar com o apoio da Sintimex!
Regressar ao trabalho não significa o fim da pandemia, mas o inicio de uma
adaptação a uma nova realidade. 
O distanciamento social continuará a ser uma medida de proteção essencial,
mas juntamente com essa existem muitas mais.
 
Veja as soluções que a Sintimex lhe apresenta!

Regresso ao trabalho
em segurança

Reforçamos que estas são as nossas sugestões, as empresas devem sempre seguir as
recomendações da DGS, da OMS e dos seus técnicos de SST.



1) Verifique se alguém tem febre à entrada e saída das instalações, utilize

termómetros, câmara portáteis ou fixas.

PROPOSTA SINTIMEX

Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

Termómetro Digital TD133

Câmara Termográfica Fixa
Com Gravação em HDD

Câmara Termográfica
Fixa Registo Tempo Real
 

Câmara Termográfica
Portátil

https://www.sintimex.pt/pt/termometro-digital-td133
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-fixa-com-gravacao-em-hdd
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-fixa-registo-tempo-real
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-portatil
https://www.sintimex.pt/pt/termometro-digital-td133
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-fixa-com-gravacao-em-hdd
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-fixa-registo-tempo-real
https://www.sintimex.pt/pt/camara-termografica-portatil


Controle e poupe ao disponibilizar EPI’s, ferramentas, consumíveis industriais,

consumíveis de escritório e outros equipamentos aos seus funcionários em

qualquer turno de trabalho, através de uma Máquina Dispensadora de EPI's.
Na Sintimex temos disponíveis as modalidades de renting e de aquisição e

vários modelos disponíveis. 

Escolha o que for mais adequado à sua empresa!

2) Evite que o vírus entre nas instalações, utilize tapetes desinfetantes, cabines
de desinfeção e cobre sapatos.

Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

Cabine Descontaminação HAWS Cobre sapatos Máquina dispensadora
de EPI'S

https://www.sintimex.pt/pt/maq-dispensadoras
https://www.sintimex.pt/pt/maquina-dispensadora-de-epis-vending-machines


Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

*Dispomos também dos Kits Mini Covid e Maxi Covid Manual, aceda aqui para mais
informações.

Kit Limpeza e Desinfeção MAXICOVID-19 ELÉTRICO

3) Kit limpeza MAXI COVID ELÉCTRICO*: 1 Líquido Desinfetante concentrado

Tequil Bacta Pro, 1 Pulverizador 12 V- 60L, 1 Fato macaco c/ capuz, 1 Máscara de

proteção NK95, 1 Spray desinfetante KILL PLUS 300 ml, 1 Óculos 2188-GS tipo

BRAVA Incolor 1 Par de Luvas MAPA 492 e 4 Cones de Sinalização polietileno 50

cm com 2 bandas pintadas.

https://www.sintimex.pt/pt/kit-limpeza-e-desinfecao-maxicovid-19-eletric
https://www.sintimex.pt/pt/limpeza-e-desinfecao-superficies
https://www.sintimex.pt/pt/limpeza-e-desinfecao-superficies
https://www.sintimex.pt/pt/limpeza-e-desinfecao-superficies


Máscara NK95 Máscara Cirúrgica 
Tipo II

Máscara Comunitária 
em tecido

“A utilização de EPI's não dispensa o cumprimento das Precauções Básicas de
Controlo de Infeção e de outras medidas entre as quais a etiqueta respiratória e o
distanciamento social.”  Direção-Geral da Saúde (DGS)

4) Equipamentos de uso recomendado para diminuir a propagação do contágio.

a. Máscaras de proteção NK95, Máscaras cirúrgicas tipo II, máscaras comunitárias classe II
(nível de proteção por ordem).

Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?



b. 

Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

Viseira: Viseiras acetato ou óculos de proteção. Se comprar óculos sem tecnologia anti-
embaciante, sugerimos que adquira o spray Bollé B250 que fornece um tratamento anti-
embaciante.

Óculos 2188-GS
 

Viseira Hospitalar c/ Adaptador
 

Spray desambaciante 
óculos e viseiras*
 

Os Óculos ou Viseiras embaciados podem reduzir a visibilidade e
consequentemente comprometer a sua segurança. Com o Spray Anti-
Embaciante da Bollé Safety pode dar um tratamento anti-embaciante a
praticamente qualquer tipo de lente*.
Prático e fácil de transportar, permite ainda que a qualquer momento possa
proceder a uma limpeza fácil e eficaz.
 
*ATENÇÃO: este produto não pode ser usado em óculos com tratamento anti-reflexo.

https://www.sintimex.pt/pt/spray-de-limpeza-de-oculos-anti-embaciante-50
https://www.sintimex.pt/pt/spray-de-limpeza-de-oculos-anti-embaciante-50
https://www.sintimex.pt/pt/spray-de-limpeza-de-oculos-anti-embaciante-50
https://www.sintimex.pt/pt/spray-de-limpeza-de-oculos-anti-embaciante-50
https://www.sintimex.pt/pt/spray-de-limpeza-de-oculos-anti-embaciante-50


Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

c. Gel desinfetante: Embalagens individuais de 200ml,  de 500 ml e 1 litro com doseador para
encher, bem como garrafões de 5 litros.

Gel de mãos
c/ doseador 500ML
 

Gel de mãos 5L        
 

Gel de mãos 200ML
 

A função do álcool gel é reduzir a
quantidade de microorganismos,
ajudando no combate a doenças,
no entanto, se as mãos estiverem
visivelmente sujas é
recomendado que a lavagem
seja feita com água e sabão.



Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

a. Usar sinalética adequada: A coordenação e redefinição de espaços obriga ao
desempenho fabril a cumprir novas regras de distanciamento entre trabalhadores
proporcionando a segurança na indústria.

Sinalização horizontal

Cintas de Barreira
Postes de alerta
 

Na Sintimex criamos sinalética à sua medida!
Consulte aqui o catálogo da nossa marca parceira 

5) Alterar hábitos sociais:

https://www.sintimex.pt/marca/brady
https://www.sintimex.pt/detail/catalogo-brady---covid-19
https://www.sintimex.pt/detail/catalogo-brady---covid-19


Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

A regra de distanciamento social de 2 metros deve ser salvaguardada nos espaços
comuns e evitar aglomerados de pessoas nos mesmos;
As entradas e saídas nas empresas devem ser feitas de forma disciplinada e
organizada;
Os horários de trabalho devem ser reorganizados e o acesso ao teletrabalho facilitado:
criação de turnos de equipas para evitar espaços de trabalho lotados e reuniões por
videoconferência (utilizar plataformas de comunicação online: Zoom, Skype, entre outros);
Durante o período de trabalho deve ser utilizada máscara, assim como outros
equipamentos de proteção individual adequados à função do trabalhador;
Em empresas com atendimento ao público devem ser tomadas medidas que minimizem
o contacto entre os funcionários e os clientes.

b. Aumentar a distância entre trabalhadores: 



QUEM SOMOS:
A Sintimex foi fundada em 1960 como a primeira empresa
portuguesa especializada em produção e comercialização de
EPI's.
 
Hoje, somos líderes de mercado e, para dar resposta às
crescentes necessidades dos nossos clientes, temos vindo a
alargar a nossa área de expertise para novas áreas.

Como posso reduzir o risco de contaminação
COVID no meu local de trabalho?

c. Ação de sensibilização COVID - SINTIMEX: formação online ou presencial para as
equipas à medida das necessidades da sua empresa.

APOSTE NA PREVENÇÃO
Não espere pelo inesperado, aposte na experiência e eficácia!

CONTACTOS:
Avenida Infante D.Henrique - Lote 9 B | 1849-034 Lisboa
217 577 212 | 912 002 021 |  sintimex@sintimex.pt  


