Plano de Contingência Relativo ao COVID-19 – Externo
ACTUALIZADO 2021.01.15
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.
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.
Neste sentido, decidimos restringir o mais possível o contacto físico entre os nossos
funcionários e pessoas que nos visitam.
- Estamos desde hoje, e até nova informação, fechados para visitas de enoturismo;
- Os contatos com parceiros deverão processar-se utilizando os meios disponíveis na
generalidade por e-mail, videoconferência, Skype, ... evitando assim a deslocação à
Casa de Vilacetinho;
- A entrada nas instalações só é permitida para cargas e descargas, ou prestação de
serviços absolutamente necessários, 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
Se espirrar ou tossir, cubra a boca e nariz com o antebraço ou um lenço;
Lave e desinfete as mãos com frequência
Evite o cumprimento através do contato direto

A entrada de pessoas estranhas à empresa não é permitida dentro dos edifícios, salvo
com permissão do responsável da área em causa.
Até ao momento não existem quaisquer restrições ao normal abastecimento dos
nossos vinhos. Todavia seria importante o planeamento atempado das encomendas,
pelo que pedimos aos nossos parceiros que nos informem com antecedência
eventuais encomendas.
Agradecemos a vossa melhor compreensão.
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