
 

 
  



 

Conceito de proteção e higiene AlpinTrend - Covid-19 
 
Caro(a) colaborador(a), 
 
A situação atual relativamente ao coronavírus torna necessário que os nossos hotéis e 
restaurantes procedam a alguns ajustes e tomem medidas. Neste contexto, seguimos o 
princípio do Gabinete Federal de Saúde Pública (BAG) “é assim que nos protegemos”. 
Receberá formação da nossa parte sobre as medidas sanitárias mais recentes e será 
responsável pela sua implementação. Além disso, os gestores de operações serão 
responsáveis pela verificação do cumprimento das medidas. 
 
Medidas de proteção AlpinTrend 
o Todos os colaboradores na empresa lavam regularmente as mãos com água e sabão. 
o Todos os colaboradores na empresa desinfetam regularmente as mãos. 
o Não dar apertos de mão a outras pessoas. 
o Os serviços de restauração e bar garantem a separação entre os diferentes grupos de 

clientes.  
o Os colaboradores mantêm uma distância de 1,5 m relativamente às outras pessoas.  
o Usar sempre uma máscara higiénica. Fornecida pelo empregador.  
o Usar luvas descartáveis, sempre que tal for exigido pelo empregador. Fornecidas pelo 

empregador.  
o Limpeza regular das superfícies com desinfetantes, conforme necessário. 
o Os colaboradores com sintomas ficam em casa e fazem o teste à Covid-19, por ordem de 

um médico. 
o Recolher sempre os dados de contacto dos clientes. 

Medidas de proteção Graubünden 
o Atualmente, o uso de máscaras de proteção no cantão de Graubünden é obrigatório em 

todos os transportes públicos, em espaços interiores acessíveis ao público de instituições 
e empresas, em áreas de espera ou de acesso aos transportes públicos, em espaços 
exteriores de instituições e empresas acessíveis ao público, em áreas públicas, em 
espaços interiores de locais de trabalho e no ensino secundário. 

o Os eventos privados estão limitados a um máximo de 10 pessoas. 
o Em bares e restaurantes, podem sentar-se à mesma mesa 4 pessoas, no máximo. Existe 

um recolher obrigatório entre as 23h e as 6h. As boîtes e as discotecas estão fechadas. 
o Os custos de um teste à Covid-19 são suportados pelo estado federal, desde que os 

critérios do teste sejam cumpridos, de acordo com o Gabinete Federal de Saúde Pública 
(BAG). Assim, não suportará quaisquer custos. 

o Em caso de dúvidas sobre o coronavírus, visite o site:  
www.bag.admin.ch 

  

http://www.bag.admin.ch/


 

Antes de começar a trabalhar 

O seu país consta na lista oficial de quarentena 

Os colaboradores, que, de acordo com a lista oficial de quarentena do Gabinete Federal de 
Saúde Pública - BAG (www.bag.admin.ch), viajam de um país de risco devem cumprir uma 
quarentena na Suíça durante 10 dias, antes de começar a trabalhar.  
Este período de tempo deve ser forçosamente respeitado pelo colaborador, em cumprimento 
da obrigação de quarentena. O período de quarentena não conta como tempo de trabalho e 
não é pago. 
Mesmo que se atrase e chegue à Suíça tarde demais para passar 10 dias em quarentena antes 
de começar a trabalhar, terá de ficar em quarentena durante 10 dias. Nesse caso, informe 
imediatamente o seu gestor de operações. Este período de tempo é considerado licença sem 
vencimento, uma vez que se trata de própria culpa. 
 
De qualquer forma, apresente-se à autoridade cantonal responsável (https://www.gr.ch), no 
prazo de dois dias após a sua chegada e declaração de residência e siga as instruções. Se 
sentir sintomas durante a quarentena, é obrigado a fazer o teste imediatamente. Deverá 
permanecer em quarentena pelo menos até receber o resultado do teste. 

O seu país não consta na lista oficial de quarentena 

Os colaboradores que chegam de um país relativamente ao qual não haja obrigação de 
quarentena não necessitam de ficar em quarentena após entrar na Suíça. Atualmente, não é 
necessário apresentar um comprovativo de um teste rápido. O trabalho tem início no 
primeiro dia útil. 

O seu país é colocado na lista de quarentena nos últimos 10 dias antes do início do 
trabalho 

Os colaboradores que chegam de um país que, pelo menos 10 dias antes da viagem, não 
constava na lista de países e áreas com maior risco de infeção, bem como os colaboradores 
que não tiveram meio de saber por um anúncio oficial que o seu destino de viagem tivesse 
sido colocado nessa lista nos últimos 10 dias antes do início do trabalho, devem também 
ficar em quarentena durante 10 dias. Nesse caso, informe imediatamente o seu gestor de 
operações.  
 
Apresente-se à autoridade cantonal responsável (https://www.gr.ch) no prazo de dois dias 
após entrar na Suíça e siga as instruções. Se sentir sintomas durante a quarentena, é 
obrigado a fazer o teste imediatamente. Deverá permanecer em quarentena pelo menos até 
receber o resultado do teste. Trata-se aqui de um chegada “com atraso” sem culpa própria, 
para poder começar a trabalhar a tempo no primeiro dia de trabalho. Neste caso, será 
ressarcido com uma compensação de rendimentos. 
  

http://www.bag.admin.ch/
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Outros assuntos 

o O teste à Covid-19 não é categoricamente exigido aos colaboradores antes do exercício 
das suas funções, desde que não existam sintomas ou tal seja expressamente exigido pelo 
cantão ou estado federal (por exemplo, ao entrar em contacto com uma pessoa que tenha 
Covid-19). 
 

o Deixamos ao critério de cada colaborador a decisão de instalar ou não a aplicação Contact 
Tracing (gratuita) no seu telemóvel. No entanto, recomendamos que faça o download da 
aplicação Swiss Covid.  

 
 
 

Durante a contratação 

Siga as medidas de proteção da AlpinTrend referidas anteriormente 

Consequências em caso de incumprimento das medidas de prevenção 

Se desrespeitar as medidas e os regulamentos do estado federal (Gabinete Federal de Saúde 
Pública (BAG)), ficará sujeito a sanções e serão aplicadas coimas. 

Consequências em caso de aproveitamento da situação 

Se se aproveitar da situação e declarar que está doente, mesmo estando saudável, tal pode 
levar à rescisão do contrato de trabalho. 

Adote um comportamento correto, em caso de sintomas de doença 

Os sintomas do coronavírus são semelhantes aos de uma constipação ou gripe "normal". 
Os sintomas mais comuns são: 
 

Sintomas de doença respiratória aguda  

(dor de garganta, tosse (geralmente seca), falta de ar, dor no peito) 
 

 Febre 
 

 

 Perda repentina do sentido do gosto e / ou do olfato 

 

Além disso, são possíveis os seguintes sintomas: 

o Dor de cabeça ou constipação 
o Fraqueza geral, mal-estar 
o Dor muscular ou erupções cutâneas 
o Sintomas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal) 



 

 
Se sentir os sintomas de gripe supramencionados, informe imediatamente o seu gestor de 
operações. Inicie a quarentena. Ligue para o seu médico de família e faça imediatamente 
um teste à Covid-19, por ordem de um médico. Permaneça em quarentena até receber o 
resultado do teste. 

Teste com resultado positivo 

Neste caso, a repartição cantonal responsável entrará em contacto consigo e dar-lhe-á 
informações sobre como proceder. Em qualquer caso, mantenha-se em isolamento, informe 
o seu gestor de operações e insira essas informações na  
Tracing App, se disponível.  
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-
quarantaene.html#1087840050  

Teste com resultado negativo 

Se o resultado do teste for negativo e os seus sintomas tenham diminuído, termine a 
quarentena após mais 24 horas e regresse ao trabalho. Se ainda se sentir doente e tiver de 
continuar em casa, é obrigado a apresentar ao seu empregador um atestado médico a partir 
do 3.º dia de ausência do local de trabalho. 

Comportamento na vida social 

o Se tiver estado em contacto com uma pessoa que tenha Covid-19 (confirmado ou apenas 
suspeito), deverá entrar imediatamente em contato com o Gabinete Federal de Saúde 
Pública (BAG). Siga as instruções. Informe também o seu gestor de operações sobre isso.  

o Essencialmente, apelamos ao seu sentido de responsabilidade. Esteja ciente de que 
estará em contacto muito próximo com os clientes, durante o seu horário de trabalho. 
Lembre-se de que o comportamento negligente durante o tempo livre pode colocá-lo a 
si e às outras pessoas em perigo. 

o Se um colaborador passa as férias conscientemente num país de risco e depois necessita 
de fazer quarentena, isso considera-se auto-infligido. Nesse caso, o colaborador não 
recebe nenhuma compensação salarial por esse período de tempo. 

o Se um colaborador passar férias no estrangeiro e durante esse período o país visitado for 
colocado na lista oficial de quarentena, o colaborador deve entrar em contacto com o 
Departamento de saúde do Cantão de Graubünden, através do seguinte link: 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Sei
ten/meldepflicht.aspx e seguir as instruções. Informe imediatamente o seu gestor de 
operações. Nesse caso, o colaborador recebe uma compensação salarial, uma vez que a 
ausência do local de trabalho não é culpa sua. 

 
 
Cuide da sua saúde, para que possa trabalhar connosco!  
 
 
A sua equipa Alpin Trend com Lucas Treichler 
 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1087840050
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten/meldepflicht.aspx

