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#01SAFEMODE: A NOSSA ATUAÇÃO
Num contexto de trabalho sem precedentes, resultante da atual 
situação de pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), é exigido a cada Empresa e aos Serviços de Saúde e 
Segurança do Trabalho a adoção de medidas e atividades 
extraordinárias que assegurem a saúde, segurança e proteção 
dos trabalhadores.

No respeito pelas orientações da Direção-Geral da Saúde e para 
evitar a transmissão da infeção por COVID-19 na população 
trabalhadora, a Safemode tomou como medida de caráter 
excecional, o adiamento de visitas técnicas aos estabelecimentos 
e da realização de exames de saúde não urgentes.

Estas visitas e exames de saúde serão realizados no período pós 
pandémico, conforme orientações da DGS (Informação Técnica 
n.º 014/2020, em anexo).

        PRÓXIMOS DE SI
A Safemode continua porém próxima da sua Empresa 
e dos seus trabalhadores, disponível para continuar a 
concretizar o acompanhamento e apoio que sempre 
procurámos dispensar-lhe, assegurando a 
continuidade dos seguintes serviços: 

Preparação e preenchimento do Anexo D do 
Relatório Único (RU);

Análise dos Acidentes de Trabalho que gerem 
baixa para o trabalho;

Consultoria no âmbito de Segurança e Saúde do 
Trabalho (geral e no contexto do COVD-19);

Apoio e resposta a dúvidas e solicitações diversas; 

Envio de informação e recomendações da DGS - 
Direção-Geral da Saúde, ACT – Autoridade para as 
Condições do Trabalho e de outras entidades 
nacionais e internacionais;

Realização de reuniões sempre que necessário 
através de canais digitais (p. ex. Skype).

ESTAMOS COM A SUA EMPRESA E COM OS SEUS TRABALHADORES
Para mais informações contacte o seu Gestor de Cliente, Técnico de Segurança ou Gestor 
Comercial, através dos contactos habituais. Ficamos ao dispor.

        NOVOS SERVIÇOS
Disponibilizamos ainda novos serviços no âmbito da 
crise pandémica:

Disponibilização do modelo genérico do Plano de 
Contingência e apoio na sua adaptação à 
realidade da Empresa;

Informação, formação e disponibilização de 
materiais de divulgação sobre as melhores 
práticas em contexto de COVID-19;

Disponibilização de Normas, Orientações e 
Folhetos da DGS; 

Acompanhamento remoto por parte do médico 
ou enfermeiro do trabalho para:

Confirmação de trabalhadores integrados 
em grupos de risco;
Acompanhamento proativo de 
trabalhadores infetados, bem como dos 
contactos próximos no âmbito laboral;
Apoio e aconselhamento clínico, 
relativamente a saúde e bem-estar;

Reavaliação dos riscos das Empresas que 
continuam a laborar, tendo em conta o respetivo 
Plano de Contingência e as medidas adotadas 
para minimizar o contágio.


