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Nome _____________________________________________________Nº _____________ 

Responda a todas as quatro perguntas pela ordem apresentada. Assine e date o documento. 

1. Esteve em isolamento por infecção pela COVID-19   Não □  Sim □ 

2. Esteve em quarentena por ter contactado infectad o com COVID-19   Não □ Sim □ 

3. Nos últimos 14 dias ocorreram algumas das seguin tes situações? 

Mal-estar geral, dores no corpo, temperatura ≥ 38.0ºC, tosse, dificuldade respiratória, perda de 

cheiro ou de sabor, náuseas, vómitos, diarreia   Não □  Sim □ 

Contactou pessoa infectada com covid-19? Não □  Sim □ 

Contactou pessoa que vive ou cuida de pessoa infectada por covid-19? Não □  Sim □ 

4. Apresenta algumas das seguintes condições de saú de? Não □  Sim □ 

□Doença autoimune 

□Em tratamentos imunossupressores 

□Neoplasia maligna activa 

□Em quimioterapia ou radioterapia 

□Doença respiratória (asma, DPOC, SAOS) 

□Insuficiência cardíaca, □Diabetes, □Doença 

hepática crónica, □Doença renal crónica 

□Gravidez em curso, □ Aleitamento materno 

Declaro ter sido informado da justificação para o preenchimento desde questionário e ter respondido 

com verdade às questões colocadas. 

O trabalhador (assinatura) ________________________ Data: ______/______/__________ 

Avaliação para COVID-19 
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Motivo do preenchimento da declaração responsável d e saúde 

□Admissão     Regresso ao Trabalho após     □Doença/Acidente     □Outro ________________ 

Caso suspeito     Sim □ Não □     Temperatura __________ ºC 
Referenciar para o domicílio com indicação expressa para ligar Linha SNS24 (808 24 24 24) ou para as linhas telefónicas da sua 
Unidade de Saúde Familiar (USF) ou Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP). 

Agendar Exame de Saúde do Trabalho      Sim □ Não □ 
Regresso ao trabalho após ausência por infecção por COVID-19. 
Regresso ao trabalho após ausência por doença superior a 30 dias. 
Caso não suspeito, mas que apresente risco clínico. 
 

O Triador _____________________________________  _____/_____/_____ 

Validação pelo Médico do Trabalho 

Pode iniciar o trabalho □           Data         Assinatura 

Observações 

O presente documento encontra-se ao abrigo de sigilo médico e do regulamento geral de proteção de dados. 


