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Local Universidade de Aveiro
Infraestrutura Edifícios com elevadores
Atividade/ Tarefa Utilização de elevadores
Grupo Alvo Todos os potenciais utilizadores de elevadores


Falta de proteção coletiva ou individual



Incumprimento das medidas de proteção,

Causa (s)

prevenção e controlo


Exposição a Riscos
biológicos

Perigo inerente à atividade de utilização de
elevadores.

(Covid-19) Perigo/ Fator de

Exposição a agente biológico por contacto com pessoas,

Risco

superfícies contaminadas com SARS-COV-2

Risco

Exposição a agente biológico (vírus SARS-COV-2)

Consequência

Doença infeciosa

A. Medidas de Proteção, Prevenção e Controlo

1. Utilização do equipamento


Para utilização dos elevadores deverá seguir-se as seguintes recomendações:
o

A utilização de elevadores é permitida apenas para o transporte de pessoas com
mobilidade reduzida e para o transporte de cargas, sempre que este não possa ser
realizado através das escadas;

o

O elevador deve ser utilizado apenas quando estiver desocupado. Se estiver
ocupado, o utilizador deve esperar pela próxima viagem, até que fique vazio e só
depois entrar;

o

O botão de chamada do elevador ou o botão interno de cabina deve ser acionado
com o auxílio de um lenço de papel descartável ou, em alternativa, as mãos devem
ser higienizadas com álcool gel, antes e depois da utilização do mesmo;

o

Dentro do elevador ,deve evitar-se o contacto com as superfícies (paredes ou
corrimão da cabina);

o

Após a utilização do elevador, deve proceder-se à higienização das mãos, recorrendo
ao dispensador de solução antissética à base de álcool instalado junto à porta de
patamar de cada piso.

2. Sinalização


Para otimizar o distanciamento social, deve assinalar-se sempre que possível a distância
de pelo menos 1,5 m, entre a porta de patamar e o utilizador que pretende utilizar o
equipamento;



Devem ser afixadas as regras de utilização do equipamento, que constam do Ponto 1, na
porta de patamar e no interior da cabina.
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3. Limpeza e higienização das instalações


Devem ser colocados dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou
solução à base de álcool nas imediações do botão de chamada em cada um dos pisos;



A limpeza e higienização, horária, diária e semanal dos elevadores deve ser assegurada de
acordo com o previsto no procedimento P.Covid19.UA.003 - Limpeza e higienização de
espaços.



Existem algumas especificidades de limpeza aplicáveis aos elevadores, designadamente:
o

Não aplicar produtos de limpeza diretamente sobre as peças como botões, visores,
indicadores de posição, pois a sua utilização pode danificar peças como acrílicos e
plásticos;

o

Usar preferencialmente um tecido especial de limpeza para aplicar o produto
suavemente sobre as partes do elevador;

o

Não utilizar produtos abrasivos e esponjas de aço.

4. Controlo de acessos


Só podem utilizar os elevadores os indivíduos com mobilidade reduzida ou que transportem
cargas pesadas, nos termos do ponto 1. e que estejam protegidos com os adequados
EPI’s.



Até à reposição da normalidade, poderá vir a proceder-se à desativação do acesso aos
elevadores no Sistema do Cartão Único, salvaguardando as exceções já referidas.



Em algumas situações, por motivos técnicos, a referida desativação tem que ser executada
através de dispositivo mecânico. Nestes casos, os utilizadores devem solicitar a sua
ativação na Secretaria e/ou na Central de Segurança.

5. Consciencialização/Formação/Sensibilização


Deverá promover-se a consciencialização para os seguintes aspetos:
o Perigos/Riscos de não cumprimento das Medidas de Proteção, Prevenção e Controlo;
o Boas práticas de convivência e utilização dos espaços;
o Boas práticas na higienização do seu posto de trabalho.



Essa consciencialização poderá ser concretizada por afixação de cartazes, distribuição de
panfletos, envio de emails, publicações no site da UA.

6. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S)


É obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos elevadores,
prevista no ponto B e de acordo com as instruções do procedimento P.Covid19.UA.008 Utilização e distribuição de EPI’s.
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7. Medidas gerais


Deverá incentivar-se a implementação regular das seguintes boas práticas:
o

Higienização frequente e regular das mãos, à entrada e saída dos edifícios e durante o
dia, sempre que se justifique;

o

Etiqueta respiratória
B. Equipamentos de Proteção Individual

Máscaras Sociais ou Cirúrgicas

Viseiras

Luvas

(opcional e sempre que se

(opcional e sempre que se

justifique)

justifique)

(obrigatórias)

C. Comunicação e Divulgação de informação

Divulgação de informação relativa aos Perigos/Riscos e Medidas de Proteção, Prevenção e Controlo
de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), nomeadamente:


Plano de Prevenção e Atuação face ao COVID-19 atualizado;



Procedimento de atuação em caso de suspeita de caso positivo de COVID-19;



Procedimento de lavagem de Mãos com água e sabão (DGS);



Procedimento de lavagem de Mãos com uma solução de álcool gel (DGS);



Procedimento de higienização de máscaras sociais



Procedimento de etiqueta respiratória (DGS);



Procedimento de limpeza e higienização de espaços;



Procedimento de utilização e distribuição de EPI’s;



Procedimento de utilização de elevadores;



Planta COVID.
D. Contactos

Contacto preferencial no edifício (Pivot 1): (a definir por cada UI/UO/UInt/Serviço)
Contacto secundário no edifício (Pivot 2): (a definir por cada UI/UO/UInt/Serviço)
Contactos de Emergência:
Número Europeu de Emergência - INEM – 112
Linha SNS24 – 808 24 24 24
Grupo de Acompanhamento do COVID-19: ´

 +351 969 362 523 (das 9h00-18h00) | covid19@ua.pt
Bombeiros Voluntários: (a definir por cada UI/UO/UInt/Serviço consoante a sua localização)
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