Plano de Contingência Relativo ao COVID-19 – Externo
ACTUALIZADO 2020.07.01
Na sequência das orientações para as empresas divulgadas pela Direção Geral da
Saúde (DGS), a Casa de Vilacetinho, elaborou o seu plano de contingência para o
COVID-19, estando atualmente na Fase 3B, pelo que a retoma da atividade da Casa
de Vilacetinho, no escritório, adega e todas as outras áreas, deverá ser feita.
O plano contempla um conjunto de boas práticas e de requisitos a serem cumpridos
por todos aqueles que nos visitam ou prestam serviços nas nossas instalações. Aos
nossos colaboradores já foi esclarecido e divulgado o plano de contingência interno
detalhado.
Por favor notar que:
- Estamos desde 1 de Julho, abertos para visitas de enoturismo, ostentando o Selo
Clean & Safe nº 930946, onde declaramos adotar as Medidas para a Diminuição da
Transmissão da COVID-19 para a empresa, colaboradores e clientes;
- A entrada nas instalações só é permitida tendo em conta o cumprimento das
seguintes regras:
• No caso de ter sintomas tais como: cansaço, febre, tosse e dificuldade
respiratória, não entre nas instalações e consulte de imediato a linha SNS 24:
808 24 24 24
• Uso de máscara e manutenção de etiqueta de respiração obrigatório;
• É obrigatória a manutenção da higienização de mãos (lavagem e desinfecção
• frequentes);
• É obrigatória a manutenção de distanciamento físico entre 1,5 metros a 2
metros de outras pessoas;
• É obrigatória a manutenção da higienização do espaço de trabalho;
• É proibido o uso de ar condicionado, que se deverá manter desligado,
devendo privilegiar-se a circulação de ar através da abertura de janelas e/ou
portas;
• Seguir as instruções dos cartazes afixados, podendo sempre para mais
informação pedir a consulta do plano de contingência;
- É recomendado que não sejam realizadas reuniões físicas com pessoas externas à
empresa sendo, sempre que possível, aconselhado a utilização de meios tecnológicos
para a realização de reuniões remotas (skype, zoom,teams,…);
Agradecemos a vossa melhor compreensão.
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