
RECOMENDAÇÕES
RECOMMENDATIONS

COVID-19

Sabe mais em
isa.ulisboa.pt

(cubra a boca e nariz e certifique-se que não há espaço entre o rosto e a máscara)

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 
no interior dos edifícios e sempre que se verificar 
em actividades em grupo nos espaços exteriores.

(cover mouth and nose and make sure there are no gaps between your face and the mask)

MASK REQUIRED 
wear a face mask in enclosed spaces, and in group activities outside.

MANTENHA O DISTANCIAMENTO 
de segurança recomendado - 2 metros. 
Evite grupos.

MAINTAIN DISTANCE 
between yourself and other - 2 metre (6 feet).
Avoid crowds. 
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TEMPERATURE CONTROL  
at the entrance to the Campus and buildings can be checked.

O CONTROLO DA TEMPERATURA  
pode ser efetuado à entrada do Campus e dos edifícios. 
 

FREQUENTLY WASH YOUR HANDS 
with water and soap or liquid soap. 
Use hand sanitizer frequently. 

LAVE FREQUENTEMENTE AS MÃOS 
com água e sabão ou sabonete líquido. 
Use gel desinfectante frequentemente. 

DO NOT SHARE PERSONAL ITEMS 
AND SANITISE surfaces regularly. 

NÃO PARTILHE OBJETOS E HIGIENIZE 
as superfícies de toque frequente. 

WHEN COUGHING OR SNEEZING COVER 
YOUR MOUTH AND NOSE
(with your forearm or with a tissue paper that should 
be placed immediately in the bin)

TAPE O NARIZ E BOCA QUANDO 
ESPIRRAR OU TOSSIR
(com lenço de papel ou com a zona do antebraço, 
nunca com as mãos; deitar o lenço de papel ao lixo)

SE APRESENTAR SINTOMAS NO ISA
(tosse e/ou febre e/ou dificuldade respiratória)
1 - Ligue para o Segurança 213653100 ou extensão 3156 
(Núcleo de Segurança), envie email para 
covid-19@isa.ulisboa.pt  
2 - Será encaminhado para a área de isolamento fora do 
edifício principal, 
3 - nesse local, em isolamento, ligue para o SNS24:
808 24 24 24

Se estiver em casa, mantenha-se isolado, contacte o SNS24
ou o Núcleo de Segurança do ISA

A PERSON WITH SYMPTOMS AT ISA
(fever, cough or difficulty breathing)
1 - Call ISA Security 213653100 or 3156 (Safety), 
send email to covid-19@isa.ulisboa.pt  
2 - You will be headed to the isolation area outside 
the main building,
3 - in this location, call the SNS24: 808 24 24 24
If you're at home, stay isolated contact SNS24 or the ISA Safety Office


