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Juntos, respeitemos os comportamentos de 

protecção para frear a propagação da COVID-19 



EDITORIAL

Caros colegas, caros parceiros,

Há muitas semanas, nosso país vê-se confrontado com uma pandemia, cujas consequências são inéditas e
impactam fortemente nosso sítio e também o conjunto de centrais nucleares em França.

Portanto, tendo em vista a situação atual e toda a duração da pandemia, gostávamos de lembrar a todos
que nossas duas maiores prioridades são preservar a saúde de todos os intervenientes EDF e dos
prestadores que vêm ao sítio Flamanville 3, bem como garantir a a vigilância de nosso património
industrial, mantendo-o em segurança.
A partir de 2 de março, criamos uma Força-Tarefa para implementar todas as medidas de segurança em
apoio a estas prioridades o quanto antes. Evidentemente, esta estrutura está proximamente ligada a
estruturas nacionais equivalentes, empresas prestadoras, autoridades públicas, além de todas as partes
interessadas presentes no sítio, inclusive médicos do trabalho.

Em meados de março, decidimos limitar as atividades ao máximo, diminuindo drasticamente a
quantidade de pessoas presentes em Flamanville 3. Ademais, adotamos medidas estritas para desinfetar
todas as áreas e implementamos a logística necessária para o respeito das novas regras. No âmbito de
nosso Plano de Continuidade de Atividade (PCA), padronizamos as medidas de trabalho remoto. Temos
certeza de que dispomos dos meios humanos e materiais para garantir um alto nível de segurança
sanitária durante a realização das atividades previstas no PCA.

As modalidades práticas de tais medidas são regularmente apresentadas por vossos gerentes e empresas,
estando igualmente disponíveis no sítio. Pedimos a todos que cumpram estas medidas com rigor
absoluto. Como verão neste guião, adotamos medidas coletivas de limpeza. Acima de tudo, os
comportamentos de proteção (sempre lavar as mãos, ficar a mais de um metro de distância dos outros,
tossir ou espirrar nos cotovelos ou em um lenço descartável) devem ser aplicados de maneira estrita.
Pedimos que o façam por vós e por todas as pessoas que encontrarem. Enfim, também respeitem estas
regras na vida privada para o vosso próprio bem, de sua família e de todos os colegas no sítio.

A situação sanitária em nosso país tem evoluído rapidamente, logo outras medidas de prevenção podem
vir a ser necessárias. Nós, vossos gerentes e a direção não deixaremos de mante-los informados o quanto
antes e, se necessário, adaptaremos a nossa organização a fim de garantir a preservação de vossa saúde.

Sabemos que podemos contar com vosso empenho neste contexto inédito e que restringe severamente
vosso cotidiano. Saibam que também podem contar com o empenho e a escuta da administração do sítio;
estaremos ao vosso lado para continuarmos a trabalhar com saúde e segurança, mantendo a qualidade
de nosso patrimônio industrial, que será a garantia de segurança de amanhã, uma vez que a EPR estiver
em funcionamento. Juntos, devemos adotar as medidas corretas e manter a cabeça fria para
enfrentarmos estas próximas semanas com a maior serenidade possível, retomando as atividades no
estaleiro de maneira progressiva e com calma.
Caros colegas, caros parceiros que trabalham em Flamanville 3 ! Estamos a fazer o nosso melhor para
garantir que possam trabalhar com um altíssimo nível de segurança sanitária. Contem conosco.

Mais do que nunca, cuidem de si e dos vossos.
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FICHA RECAPITULATIVA
 Ficha Nacional disponível na comunidade ONE FLA3 em VEOL.
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A contaminação direta do vírus dá-se através
de gotículas infetadas que uma pessoa
transmite para outras ao falar, tossir, etc. Estas
gotículas entram em contacto com vossas
mucosas (nariz, lábios, boca, olhos) e o
contaminam. A fim de limitar a contaminação
direta, é imperativo:

1. Fica a mais de 1 metro de distância dos
outros e evita contactos cutâneos diretos.
Uma conversa de mais de 15 minutos em
proximidade com outra pessoa aumenta
significativamente o risco de contaminação.

2. Tosse e espirra nos cotovelos ou em um
lenço de papel descartável para limitar a
transmissão de gotículas infetadas para os
outros e, sobretudo, para evitar de infetar as
mãos, que são responsáveis por transmissão
manual ou indireta.

A contaminação indireta ou pela mão não se
dá através da pele da mão, mas quando a mão
ou a luva contaminada entra em contato com as
mucosas (boca, lábios, nariz, olhos). Para
limitar esta contaminação indireta, é
essencial:

1. Lavar as mãos todas as horas,
20 segundos no mínimo, sem esquecer
nenhuma parte das mãos: palmas, parte
externa, entre os dedos, extremidades,
dedos, dedões, unhas.

2. Limpar seu posto de trabalho e os
materiais (rato, teclado, telefone, etc.) pelo
menos duas vezes ao dia.

Lavar as mãos com água e sabão é tão
eficaz quanto usar um álcool-gel
higienizante. Todavia, é importante pensar em
secar as mãos com um lenço de papel
descartável, fechar a torneira e abrir a porta do
local com este mesmo papel antes de deitá-lo
fora, evitando nova contaminação.

Quando as ações de proteção não são
respeitadas, gotículas infetadas podem
depositar-se nas luvas e espalhar-se em todas
as superfícies que tocar (inclusive nas
mucosas…). O uso de luvas pode propiciar a
uma falsa sensação de segurança, levando a
uma diminuição a frequência de lavagem das
mãos – que é a única proteção real contra o
vírus. Lembre-se de nunca tocar a parte externa
das luvas com as mãos contaminadas ou mal
lavadas, o que torna o uso de luvas totalmente
inútil. O uso de luvas sem trocá-las
regularmente e sem uma lavagem eficaz das
mãos todas as horas não ajuda a diminuir o
risco de transmissão do vírus.

Ouso de máscara só é eficaz contra a
disseminação do vírus se as regras de higiene
forem seguidas à risca. Na verdade, quando
mal utilizada ou colocada com erro, a máscara
não protege a contaminação já que,
inconscientemente, muitas pessoas tocam o
rosto sob a máscara com suas mãos ou luvas
contaminadas. Só quando a máscara é usada
corretamente e em conjunto com regras de
higiene é possível diminuir o risco de
transmissão do vírus.
As luvas e máscaras devem ser
consideradas como EPI. Por sua vez
precisam ser usada de maneira adequada
para garantir a sua eficácia.

COVID-19
Sabias?

CONTAMINAÇÃO DIRETA

CONTAMINAÇÃO INDIRETA

USO DE LUVAS

USO DE MÁSCARA

É essencial que que as pessoas que
não se sentirem bem (febre, dor de
cabeça, dor muscular, tosse, diarreia,
etc.) fiquem em casa à espera de
instruções de seu gerente e de seu
médico.

 Os vetores de contaminação do
vírus e os meios de prevenção.
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AS 7 AÇÕES DE 
PROTEÇÃO

É importante que todos os empre-
gados apliquem preventivamente as 7
ações de proteção contra o vírus:
 Ficar em casa se estiver doente,
 Não cumprimentar com as mãos

nem beijinhos,
 Respeitar uma distância física de 1m

no mínimo,
 Tossir ou espirrar no cotovelo ou em

um lenço de papel descartável,
 Lavar as mãos regularmente com

água e sabão ou com álcool gel
caso não tenha acesso a água,

 Evitar e tocar o rosto, especialmente
o nariz e a boca,

 Usa um lenço descartável.

MAIS 
INFORMAÇÕES...

Todas as ações de 
proteção estão na 
comunidade em linha 
Vivre EDF Online 
(VEOL), “Saúde e 
Segurança”:

Coronavírus : 
informações 
atualizadas.
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https://www.myelectricnetwork.fr/web/sante-et-travail/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/chine-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-des-cas-averes-dans-d-autres-pays-d-asie-en-europe-et-en-amerique-du-nord-29-01-2020?typeGroup=veol


LAVAGEM REGULAR 
DAS MÃOS
Adota práticas corretas, lave as mãos com regularidade com água e 
sabão. 

 Antes de depois das refeições, quando for à casa de banho,
 Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar,
 Após contacto com uma pessoa doente,
 Sempre que voltar à casa,
 Uma vez por hora.

QUANDO LAVAR AS MÃOS?
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Molha as mãos com água

Coloca sabão no meio da palma da mão

Esfrega as mãos durante 15-10 segundos : 
dedos, palmas, a parte externa das mãos e o pulso

Entrelaça as mãos para limpar a área entre os dedos

Limpa também as unhas

Enxágua as mãos com água

Seca as mãos assim que possível com uma toalha de 
mãos descartável

Fecha a torneira com a toalha de mãos e  jogue-a fora 
em em seguida, deita-a 



ALCOOL GEL 
ANTISSÉPTICO

Privilegia lavagem das mãos com água e
sabão. Se não for possível, a lavagem das
mãos com álcool gel antisséptico é uma
solução eficaz contra o coronavírus.

QUANDO USAR?
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Usa corretamente o álcool gel 
antisséptico. 

Uma dose na palma da mão

Palma da mão contra palma da mão

Palma da mão na parte 
externa da mão

Dedos entrelaçados

Palma das mãos / dedos

Unhas

Dedões

Pulsos

Não enxugar Não enxaguar



ENTRADA E SAÍDA DO 
SÍTIO

 Uma sinalização no solo indica a
distância de segurança de 1 metro
que deve ser mantida entre as
pessoas quando da entrada no sítio,

 Limpeza das bandejas nas quais
são depositados os objetos
pessoais na passagem pelo raio-X
várias vezes ao dia,

 Álcool gel à disposição antes da
passagem pelo raio-X e depois
dos torniquetes de segurança
(atenção, isto não dispensa a
necessidade de lavar as mãos
quando chegar ao vosso posto de
trabalho).

ENTRADAS E SAÍDAS

Sinalização no solo indica a distância de
segurança de 1 metro a ser respeitada

Antes da passagem pelo raio-X,
desinfeto as mãos.

Instalação de um plexiglas para
proteger os seguranças9

BOA
PRÁTICA !

Para evitar qualquer 
contato com os leitores 

de badge ou com os 
botões do elevador, 

lembre-se de digitar o 
código com os cantos do 
crachá. Gire o torniquete 

com vosso cotovelo !



A máscara cirúrgica é uma medida
complementar às ações de proteção. Tais
ações são a pedra angular das medidas
sanitárias e sua aplicação é imperativa.

Antes de tudo, o uso de máscara cirúrgica
visa proteger os outros. Ainda que a
máscara atenue o risco de contaminação
para quem a utiliza, seu objetivo principal é
proteger os outros de projeção direta de
gotículas (durante conversas) e indireta
(evitar a contaminação de superfícies).

PREÂMBULO

A DISTRIBUIÇÃO

 Desde 27 de abril, o uso de 
máscara cirúrgica é 
obrigatório dentro do sítio.
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As máscaras são distribuídas em lote de 2
(uma para cada meia jornada) próximo ao
posto de acesso a Flamanville 3.
Posto que as pessoas devem permanecer
identificáveis durante o controlo de acesso, a
distribuição é feita logo após as formalidades
de controlo (após o raio-X).

A distribuição é feita nas horas de maior
afluxo. Nos outros horários, aqueles que
chegarem receberão um envelope que
contém 2 máscaras, o que será gerido pelo
pessoal de Lancry.

DISTRIBUIÇÃO 
DE MÁSCARAS

Após a distribuição das máscaras, as
pessoas devem passar pelos torniquetes e
sair da área de acesso (PAS) antes de
colocarem a máscara, evitando aglomeração
dentro do PAS.

Os que saírem na hora do almoço não
recebem máscara ao voltar.
Durante as pausas (almoço, refeitório ou
outros) onde a máscara precisa ser
temporariamente retirada, a distância mínima
entre as pessoas deve ser respeitada.
Nomeadamente, no caso de pausas para
fumar, a distância mínima entre os
fumadores deve ser estritamente aplicada
para evitar qualquer risco de contaminação
enquanto a máscara não estiver sendo
usada.

Pede-se maior vigilância relativamente à
manipulação da máscara quando da
retirada e colocação da máscara.

É obrigatório lavar as mãos antes e depois
de cada pausa.

Nota: os fumadores não receberão
máscaras adicionais. Cabe a cada um
aplicar as ações de “proteção” durante
a pausa de “cigarro” e a
”conservação” da máscara durante a
pausa.



USO DA MÁSCARA 
CIRÚRGICA
O uso de máscara cirúrgica visa reter as partículas emitidas pela via 
aérea de seu portador, na forma de gotículas
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Serão distribuídas máscaras cirúrgicas para todos que acederem ao sítio a partir de 
27 de abril, data na qual torna-se obrigatório o uso de máscara em todo o sítio (exceto 
nos refeitórios e áreas para fumadores). O uso da máscara não dispensa o respeito 
às demais ações de proteção



LOGÍSTICA DE VIDA

LIXOS PARA MÁSCARAS

Lixos para as máscaras serão
disponibilizados em diferentes locais:
- Sala de comando,
- Área de acesso ao sítio (PAS), entre os

torniquetes de saída e o raio-X,
- No rés do chão do centro de serviço

operacional (POE), no canto falésia, ao
lado dos terminais COLIMO.

O número de pontos de coleta irá
aumentar progressivamente a partir de 27
de abril.

ENFERMARIA 
FLAMANVILLE 3

A enfermaria do estaleiro estará em
funcionamento desde o início da retomada
de atividades. A enfermaria irá contar com
uma enfermeira, no mínimo, no horário de
serviço.

REVISÃO DO PLANO 
GERAL DE 

COORDENAÇÃO DE 
SEGURANÇA (PGC) E 
PLANO DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO SÍTIO 
(PPSPS)

O PGC será atualizado em 28 de abril a
fim de incluir o risco COVID-19 e terá um
anexo específico, integrando inclusive os
pontos requeridos pelas empresas.
As empresas deverão adicionar um
anexo a seus PPSPS relativamente a
estas demandas específicas. Inclusive, o
risco Covid será considerado em
análises de risco de atividades e
validado por cada sector afetado .

ELEVADORES DE 
CARGAS E PESSOAS

Relativamente ao respeito da distância de
proteção, o elevador poderá transportar
um número máximo de pessoas e carga.
Pedimos que todos respeitem esta
limitação.

ABERTURA DAS 
PORTAS

Excecionalmente, algumas portas
(exceto corta-fogo) permanecerão
abertas graças a bloqueio de portas para
limitar o contato com as maçanetas.
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Pedimos a todos que
respeitem o devido
uso destas lixeiras
específicas, pois o
descarte de seu
conteúdo segue um
protocolo especial
ensacamento duplo,
nomeadamente) por
razões sanitárias. As
máscaras usadas só
podem ser deitadas
nestes lixos.



ACESSO AO SÍTIO

 Durante as primeiras semanas de
retorno de atividades, o
estacionamento do sítio ficará
excecionalmente acessível a todos
os veículos leves de 4 rodas. Assim,
com o retorno progressivo das
atividades, todos poderão aceder ao
estaleiro sem precisar utilizar os
autocarro pendulares externos.

 Estacionamentos para carros
partilhados (à beira da falésia e no
RIE) também serão acessíveis a
todos.

ESTACIONAMENTOS AUTOCARROS 
PENDULARES EXTERNOS

AUTOCARROS 
PENDULARES INTERNOS

 Os autocarros pendulares internos do
sítio serão colocados em serviço para o
retorno das atividades.

 Nestes autocarros, o respeito às ações
de proteção se dará na forma de:
o Desinfeção regular,
o Distribuição de uma fila em duas, um

lugar em dois, em quincôncio.
o Deixar os passageiros descerem antes

do embarque dos outros a fim de evitar
cruzamento de fluxo.

• A frequência dos autocarros será
adaptada ao afluxo no sítio, de modo a
evitar as filas de espera.

 Os estacionamentos próximos que são
utilizados para acolher as pessoas que
vêm ao sítio, os autocarros pendulares
que partem de Cherbourg e Valognes,
bem como os estacionamentos satélites
não serão colocados em serviço nas
primeiras semana após o retorno.

 Quando voltarem ao serviço
ulteriormente, o respeito às ações de
proteção se dará na forma de:
o Desinfeção regular dos ônibus,
o Distribuição de uma fila em duas, um

lugar em dois, em quincôncio.

• A frequência dos autocarros será
adaptada ao afluxo no sítio, de modo a
evitar as filas de espera.

INVALIDAÇÃO DOS 
BADGES

 Se tiver vindo ao sítio há muito tempo,
antes de sua chegada, lembre-se de
verificar seu código de acesso,

 Normalmente, as pessoas que deixam
de vir ao sítio durante um mês têm seu
badge BNU invalidado, devendo
repassar pelo posto de acesso principal
de Flamanville 1-2 para reiniciá-lo,
Excecionalmente, durante o período
COVID, esta duração foi estendida
para 3 meses,

 Logo, as pessoas que estiveram no sítio
pelo menos uma vez nos últimos 3
meses não precisarão repassa por
Flamanville 1-2.
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REFEIÇÕES

 Foodtrucks serão reabertos para o
retorno das atividades. A quantidade de
carros será adaptada à frequentação no
sítio. A distância a ser respeitada nas
filas dos foodtrucks será sinalizada no
solo. Os gerentes dos foodtrucks
comprometeram-se a respeitar as
medidas sanitárias fixadas. Nesse
sentido, o meio pagamento será
determinado por cada gerente: a
depender do foodtruck, pode ser
pagamento por meio de cartão sem
contacto ou a quantia exata em dinheiro.

 A cozinha do centro operacional de
serviço (POE) reservada apenas para
agentes do POE, estará aberta. Pedimos
que lavem sistematicamente as mãos,
antes e depois das refeições, antes de
utilizar o micro-ondas, visando assim
uma proteção coletiva.

 As cadeiras estarão fixadas no solo a fim
de ajudá-los a respeitar a distância
mínima. Um espaço equivalente a uma
cadeira livre deve ser deixado entre cada
pessoa.

 EXCECIONALMENTE, os agentes que
não conseguirem um lugar poderão fazer
a refeição no escritório.

 Agradecemos aos agentes que dispõem
de um escritório se puderem liberar
espaço para aqueles que não o tem

REFEIÇÕES NO SÍTIO

DIELETTE

La Cambuse
7 Port Diélette,
N° : 02 33 03 18 52

Para melhor servi-los neste momento
específico ligado ao COVID-19, segue
abaixo a lista com os restaurantes de
take-away próximos ao CNPE de
Flamanville.

La Pizza Garnie
Parking intermarché,
N° : 02 33 52 32 06

Un trait de cerise
1 Les Fleuris, 
N° : 02 33 95 00 43

COMIDA PARA LEVAR, 
“TAKE-AWAY”

LES PIEUX

 Por questões de higiene, as máquinas
distribuidoras de bebida não estão a
funcionar. Os bebedouros de água
foram mantidos. Lembramos que é
obrigatória a lavagem de mãos antes do
uso dos bebedouros.

 O Restaurante Inter Entreprises estará
fechado nas primeiras semanas após o
retorno. As modalidades de reabertura
serão detalhadas posteriormente.

 Os refeitórios das empresas deverão
respeitar o conjunto de ações de
proteção. Ajustes de horários poderão
ser solicitados em função da quantidade
de pessoas.

 Como de hábito, a conciergerie
(serviço de conveniência) irá propor
entrega de sandes e saladas. Será
essencial fazer um registo para limitar o
contato na hora do pagamento.

Obrigatório lavar 
as mãos na casa 

de banho antes de 
adentrar os locais 

para refeição14



ALOJAMENTO

OPÇÕES DE 
ALOJAMENTO

 Segue abaixo opções de 
alojamento:
o https://www.portail-

hebergement.fr/
o https://www.hebergements-

flamanville.fr/
 Segue abaixo a central de 

reserva em pousadas:
https://reserver.manchetouris
me.com/

GRANDES 
DESLOCAMENTOSS

As empesas com empregados em
deslocamentos de longa distância
devem assegurar a disponibilidade
de alojamento em quarto individual
e com acesso a restaurante.
De maneira geral, deve-se
respeitar as ações de proteção em
todos os lugares da missão, dentro
e fora do sítio.
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AIE

A associação contratante AIE
continua a ser um ponto único, à
disposição para todos os pedidos
de informação e de respostas
imediata às necessidades.
A AIE pode responder a demandas
e fornecer elementos

• por correio eletrónico:
aie@aiefla3.fr

• Nas ofertas do sítio da AIE
www.aiefla3.fr

https://www.portail-hebergement.fr/
https://www.portail-hebergement.fr/
https://www.hebergements-flamanville.fr/
https://www.hebergements-flamanville.fr/
https://reserver.manchetourisme.com/
mailto:aie@aiefla3.fr
http://www.aiefla3.fr/


LIMPEZA DUAS VEZES AO DIA

LIMPEZA
REFORÇADA
 Maçanetas de porta (vestiários, sanitários,

salas de reunião, corredores, escritórios...),
teclados de leitores de badge e botões dos
elevadores,

 corrimões das escadarias na sala de
máquinas, sala de comando, prédios
administrativos,

 mesas, salas de reunião e escritórios
identificados como sendo indispensáveis no
âmbito do Plano de continuidade de
actividades,

 vestiários, sanitários, duchas e toaletes
(inclusive aqueles de que dependem de
contabilidade pro-rata),

 pórticos 3K, bandejas RX, entrada PAS,
 bebedouros de água,
 sala de comando e arredores.
A limpeza é realizada por equipas dedicadas, que
seguem um protocolo de desinfeção, tendo sido
formadas para o uso de máscara.

LEMBRETE
O vírus é sensível a 
produtos de limpeza. 
Limpeza duas vezes ao 
dia é o suficiente para 
inviabilizar a 
sobrevivência do vírus 
nas superfícies.
Um estudo publicado no 
Journal of American Medical 
Association (JAMA) por 
equipas chineses que 
trabalharam sobre este tema 
destaca a eficácia da limpeza 
de superfícies 2 vezes ao dia. 
Nomeadamente, esta é a 
frequência aplicada nos 
hospitais.

LIMPEZA DE ACORDO COM O USO DOS ESCRITÓRIOS

 Os escritórios POE e modulares são limpos de
acordo com a sua utilização. Para tanto, “fitas de
porte” foram colocadas: o objectivo é sinalizar a
necessidade de limpeza apenas nos escritórios
que foram utilizados. Aqueles que usarem os
escritórios poderão rasgar as “faixas de porta”.

 Os escritórios POE e modulares também são regularmente desinfetados
quando utilizados por uma pessoa que venha a saber que estava contaminada.16

COVID-19 Higiene do sítio
- Para ser rasgado antes 
de entrar -



PESSOAS 
VULNERÁVEIS
A saúde de todos os empregados é a nossa prioridade. O serviço
médico elaborou uma lista de patologias de risco, que incluem:

 pacientes com insuficiência renal crônica que necessitam de diálise,
insuficiência cardíaca;

 doentes com cirrose;
 pacientes com antecedentes cardiovasculares (ATCD): hipertensão

arterial (não estabilizada), ATCD de AVC ou doença coronária, cirurgia
cardíaca;

 diabéticos insulinodependentes ou com complicações secundárias
(micro ou macro angiopatia);

 insuficiências respiratórias crônicas que necessitam de
oxigenoterapia, asma (não estabilizada), fibrose cística ou qualquer
patologia crônica respiratória suscetível de deterioração no caso de
infeção viral;

 pessoas com imunodepressão:
 medicamentosa: quimioterapia para tratar cancro, imunossupressor, 

bioterapia e/ou terapia corticoide com dosagem imunossupressora,

 infeção SIDA não controlada com CD4 <200/mn³,

 após transplante de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas, 

 hemopatia maligna em curso de tratamento,

 cancro com metástase.

 mulheres grávidas;
 pessoas com obesidade mórbida.

Todas as pessoas com as condições acima devem consultar seus médicos do
trabalho antes de retornarem ao sítio. Caso tenha uma dúvida ou pergunta, não
hesita em contactar o serviço médico. Inclusive, todas as pessoas com sintomas
ou que tiveram contacto com uma pessoa contaminada devem fazer quarentena a
fim de evitar a propagação do vírus e a contaminação de outras pessoas no sítio.
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INTERFACES COM AS 
EQUIPAS DE 
CONTROLO

A sala de comando de FLA3 é
“religiosamente” protegida contra risco
de contaminação viral, como uma “área
branca”.
Assim, as seguintes disposições são
aplicadas:
 Retirada de todas as autorizações

de trabalho nos terminais COLIMO.
Se houver necessidade de contacto
com o Escritório de Consignação, liga
para (83642/77103)

 Limite dos acessos à Sala de
Comando ao estritamente
necessário. Demais interações serão
pelo telefone (83131/83130).

 Apenas permissões de trabalho a
quente ligadas aos trabalhos
prioritários serão distribuídas.

ACCESSO LIMITADO A 
CERTAS ÁREAS

VESTIÁRIOS

ÁREAS PARA 
FUMADORES

Devido a razões sanitárias e para evitar
proximidade com os outros nos vestiários,
o seu acesso será apenas para troca de
roupa.
É vedada a alimentação dentro do
vestiário.
Os vestiários não podem ser utilizados
como local de repouso. Serão feitos
controlos nesse sentido.
Pedimos que todos os usuários limitem o
tempo de permanência nos vestiários
tanto quanto possível (tempo indicado: 10
min no máximo).

O chão das áreas para fumadores foram
sinalizados, indicando a distância de
proteção. Pedimos que respeitem esta
distância pela saúde de todos.
Para evitar aglomeração, pedimos que
limitem vossa presença a 10 minutos no
máximo.
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Quebra de confiança

Diferença

ConflitoNÃO
FIQUE
SOZINHO(A)

A plataforma de escuta e de
apoio psicológico existente está a
adaptar-se para ajudar os
empregados estressados com a
situação sanitária inédita,
especialmente aqueles que estão
isolados. As chamadas
telefônicas são confidenciais e
anónimas.

Este atendimento não está habilitado a dar
conselhos médicos.

FALA
Serviço acessível 24h / 7d, igualmente 
por chat no pros-consulte.com

Stress profissional

Impasse
Assédio



MISSÃO COMUNICAÇÃO
Este documento é de propriedade da EDF. É vedada toda comunicação, reprodução, 

publicação, ainda que parcial, salvo por autorização escrita da EDF.20

AQUI, NÓS LIMPAMOS
DESINFETAMOS

RESPEITAMOS AS
AÇÕES DE PROTEÇÃO

APLICAMOS AS
NORMAS LOCAIS.

E CUIDAMOS
UNS DOS OUTROS
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