
 

 

Estratégias adotadas pela CCAM Bombarral:  
 

1. Boas práticas de higienização das instalações. 

2. Sensibilização dos colaboradores para os cuidados de higiene e potenciais riscos de contágio. 

3. Área de isolamento: 
• Sala com ventilação natural, Kit primeiros socorros, luvas, máscara, solução 

antisséptica, telefone, termómetro, snacks, águas, e acesso fácil às instalações 
sanitárias. 

4. Disponibilização de equipamentos e produtos: 
• Solução antissética para todos os colaboradores e público; 
• Luvas descartáveis; 
• Máscaras; 
• Toalhetes de papel individuais. 

5. Reforço dos equipamentos tecnológicos que permitam teletrabalho: 
• Portáteis; 
• Telemóveis; 
• Acessos Seguros através de VPN. 

6. Balcão de atendimento com proteção em acrílico. 

7. Alterações na sede e agências: 
 

 Bombarral  Olho Marinho e Pó 

Horário Horário Normal de funcionamento Horário reduzido das 9h00 às 13h00 

Obrigatoriedade Pessoas com deficiência ou incapacidade, grávidas, pessoas acompanhadas de 
crianças de colo, profissionais de saúde ou outras pessoas que se encontrem numa 
situação de especial vulnerabilidade em virtude da COVID-19 com atendimento 
prioritário  

Acessos 

 
 

Restrições na entrada de clientes, 
salvaguardando a distância de 
segurança 

Restrições na entrada de clientes, 
salvaguardando a distância de segurança 

 

8. Comunicação aos clientes através do site institucional, sede e agências. 
• http://www.ccambombarral.pt/ 

 

http://www.ccambombarral.pt/
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