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A Direção-geral da Saúde informa (Informação 001/2020 e 002/2020) que à data, e 

seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não existem restrições à 

estadia no nosso país de cidadãos regressados da China ou de outras áreas afetadas. 

Também, é realizado um “rastreio” à saída do aeroporto de origem, sendo mais uma 

medida para garantir a segurança dos cidadãos e tranquilidade de toda a comunidade. 

Para todos os que acolhem cidadãos da China ou de outras áreas afetadas 

aconselhamos o cumprimento das seguintes medidas de higiene e de etiqueta 

respiratória: 

• Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 

20 segundos; 

• Reforce a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da casa 

de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas; 

• Pode também usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool; 

• Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave de seguida as mãos;  

• Tussa ou espirre para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 

As pessoas regressadas da China ou de uma área afetada devem estar atentas ao 

surgimento de febre, tosse e eventual dificuldade respiratória. Se surgirem estes 

sintomas, não se devem deslocar aos serviços de saúde, mas ligar para o SNS24 - 808 

24 24 24, e seguir as orientações que lhes forem dadas.  

Por regra não se recomenda qualquer tipo de isolamento de pessoas sem sintomas. A 

decisão voluntária de isolamento profilático deve ser articulada com o Delegado de 

Saúde da área de residência e só se justifica para pessoas provenientes de zonas de 

elevado risco como a Província de Hubei em particular a cidade de Wuhan. 

 

Nota: A avaliação do risco nacional, regional e local será continuamente atualizada e serão 

disponibilizadas informações e Orientações adicionais. 
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Informação para Cidadãos, Escolas, Empresas e Instituições 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/informacao-n-0012020-de-18022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/informacao-n-0022020-de-18022020-pdf.aspx

