
No âmbito da atual situação de saúde pública (Pandemia do novo Coronavírus) o ISQ implementou o 
plano de contingência tendo vindo a reforçá-lo nas últimas horas em função das indicações da Direção 
Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, n uma ótica de preservação e defesa dos interesses dos 
colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores:

 • Aos colaboradores que desempenham funções nas instalações do ISQ ou que tenham
  regressado do estrangeiro, é-lhes permitido trabalho remoto, durante um período nunca inferior
  a duas semanas.

 • Os colaboradores do ISQ que desempenham funções que são desenvolvidas nas instalações
  dos clientes e no estrangeiro estão devidamente protegidos (em consonância com Diretrizes da
  DGS) e cumprem as práticas em vigor nas instalações dos mesmos. 

 • Estão disponíveis espaços de isolamento em todas as delegações do ISQ para casos de
  colaboradores que apresentem sintomas de possível infeção com coronavírus, de forma a evitar
  a propagação da doença à comunidade da empresa.

 • O ISQ reduziu, neste período de pandemia, a visita às suas instalações de clientes/ parceiros
  ou outros que venham em trabalho, sugerindo outras datas para a sua deslocação. Nesta fase,
  os contactos de trabalho são, preferencialmente, realizados por telefone ou videoconferência
  substituindo as reuniões presenciais.

 • As viagens aéreas são desaconselhadas, sobretudo para Europa e Ásia.

 • O ISQ nomeou um Gestor de Contingência e Continuação da Atividade, que terá a coordenação
  da segurança dos colaboradores junto das Autoridades de Saúde Portuguesas, sendo o focal
  point entre as diversas áreas do ISQ.

 • Intensificou-se a limpeza e desinfeção de todos os edifícios. Os mesmos encontram-se
  abastecidos com gel desinfetante e máscaras hospitalares.

 • Todos os canais internos do ISQ dispõem de informação para apoio na identificação dos
  sintomas do COVID-19, bem como informação sobre medidas de prevenção e outras práticas
  definidas pela DGS - Direção Geral de Saúde.

O ISQ não tem, até à data, identificado qualquer caso de contágio. Irá continuar a agir com rigor, 
acompanhando a evolução da situação e comunicando novas medidas que possam vir a ser adotadas 
com vista à defesa e proteção dos colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores.
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