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Comportamento em caso de suspeita ou
confirmação de doença por COVID-19
no serviço

Andrey Popov– stock.adobe.com

Por favor, leve a sério quaisquer sinais que possam apontar para a doença por
COVID-19. A deteção precoce e a ação correta são importantes para o proteger
a si, aos seus colegas e a outras pessoas de contacto.
Possíveis sintomas da doença por COVID-19
•
•
•
•

Tosse
Febre
Falta de ar recente
Para mais informações consulte Robert Koch Institut.

Aqui está o que deve fazer se suspeitar de doença por COVID-19:
• Por favor, fique em casa e informe o seu empregador.
• Entre em contacto com o seu médico de família ou a autoridade de saúde responsável
por telefone (pode encontrar em: https://tools.rki.de/PLZTool/). Também pode entrar
em contacto com as pessoas de contacto médico pelo telefone 116117 ou em
www.116117.de.
Lá, será consultado e as etapas adicionais serão esclarecidas.

• Se a suspeita for confirmada ou se for enviado para quarentena por precaução,
por favor siga rigorosamente as medidas comportamentais e coordene o
procedimento adicional com o seu empregador.

Se esteve em contacto com uma pessoa infetada:
• Em primeiro lugar, é necessário fazer uma avaliação médica de quão alto é para si o
risco de infeção e que medidas adicionais são necessárias.

• Até que isso aconteça: não se esqueça de limitar o seu contacto com outras
pessoas. Informe o seu empregador e esclareça como é o procedimento adicional.

• Entre em contacto com a autoridade de saúde responsável por telefone (pode encontrar
em: https://tools.rki.de/PLZTool/). Se as autoridades ordenarem que fique em casa por
precaução, pode ser necessário falar com o seu empregador para evitar desvantagens
financeiras. Nota: O direito ao pagamento continuado existe apenas no caso de
incapacidade para o trabalho devido a doença, de acordo com o § 3 da Lei de
Pagamento Continuado.

• Saiba mais sobre a aplicação Corona da Charité. Lá, encontrará informações sobre
como avaliar melhor os riscos e as medidas comportamentais necessárias.

Como minimizar o risco de infeção no serviço e nos locais de construção:
• Mantenha os requisitos de distanciamento.
Onde isso não for possível, use uma proteção para a boca e nariz.

• É imperativo que observe as regras de higiene : em particular, lavar com frequência e
muito bem as mãos com sabão, espirrar e tossir para o interior do braço.
Encontra mais informações em www.bgbau.de/coronavirus
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