RECEÇÃO DE MERCADORIAS
PCov-05 Rev: 1.0
1. Histórico do documento
Data
Rev.
Descrição do motivo da alteração
20/03/2020
1.0
Versão Inicial

2. Objetivo e campo de aplicação
Este procedimento proporciona recomendações sobre a receção de mercadorias e pequenas encomendas,
no contexto da ameaça biológica pelo coronavírus SARS-CoV-2.
3. Definições
SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) – Coronavírus – 2.
COVID-19 refere-se á doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
4. Materiais e produtos






Desinfetante de mãos
Luvas descartáveis
Máscara de proteção
Caixa plástica para documentos
Equipamento habitual para a manipulação de cargas

5. Fluxograma do procedimento
Ver página seguinte.
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RECEÇÃO DE MERCADORIAS (ESTRANGEIRO)

Responsável:
Aprovisionamento

Solicitar ao fornecedor/transportador:
1. O envio prévio da Guia de Transporte
e/ou CMR e/ou Fatura para o email
apropriado dentro da FAPIL,
2. A indicação da data e hora previstas
para a descarga, e
3. Instruir o fornecedor/transportador para
que o motorista esteja munido de máscara
que deverá usar dentro do perímetro das
instalações da FAPIL (mesmo no exterior
dos edifícios).
Telefonema do motorista a informar que chegou para
descarregar
A receção deverá:
1. Indicar o cais de descarga;
2. Instruir o motorista para que encoste ao
cais e coloque a máscara (caso o motorista
não tenha trazido máscara deverá indicarse onde pode recolher uma);
3. Instruir o motorista para que permaneça
junto da viatura (no interior da cabine ou
no espaço exterior próximo) durante o
processo de descarga;
4. Informar o motorista que, no final da
descarga, será contactado por um
colaborador da FAPIL;
5. Informar o motorista que poderá utilizar
a casa de banho móvel de cor cinzenta
colocada na zona de descarga.

Responsável:
Aprovisionamento

Caso a receção não tenha
informação do cais de
descarga deverá:
1. Solicitar ao motorista o
número de telemóvel e pedir
que aguarde instruções;
2. Confirmar com o
Aprovisionamento o número
do cais de descarga;
3. Ligar ao motorista a
fornecer as informações
necessárias.

Proceder à descarga, identificando cada
palete com a data de chegada e data de
fim de quarentena.

ò
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Após descarga

Não

Colaborador do
Armazém/Aprovisionamento
telefona ao motorista a
informar que a descarga foi
realizada e que pode sair

Responsável:
Aprovisionamento

Necessário
Assinar
Documentos?

Sim

Colaborador da FAPIL deve colocar luvas (e
máscara caso ainda não a esteja a usar)
seguindo o procedimento PCov-02 e
deslocar-se até junto do motorista
(o colaborador deve levar uma caneta da
FAPIL, nunca usar caneta de terceiros)

Caso o motorista esteja dentro
da cabine, o colaborador DEVE
MANTER-SE a uma distância
segura e pedir que o motorista
saia da cabine e coloque a
máscara (se ainda não tiver)

Assinar a documentação estritamente
necessária com a caneta do colaborador
Colocar a eventual documentação
rececionada numa caixa plástica colocada
para o efeito no Armazém
Retirar luvas seguindo o procedimento
PCov-02, colocando-as num caixote
destinado a EPIs usados
Proceder à desinfeção das mãos seguindo
o procedimento PCov-03, utilizando um
desinfetante
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RECEÇÃO DE PEQUENAS ENCOMENDAS (NÃO AGENDADAS)
Responsável:
Armazém/Aprovisionamento

Colocar diariamente uma palete junto do
portão-cortina entre os Edifícios A e B
Telefonema do motorista a informar que tem
encomenda para descarregar
A receção deverá:
1. Indicar que deve proceder à descarga da
mercadoria para a palete junto ao portãocortina;
2. Instruir o motorista para que no final da
descarga coloque os documentos numa
mola metálica que se encontra na parede
junto da zona de descarga e que se afaste
do local.

Responsável:
Receção

Informar o Armazém ou Aprovisionamento
que vão proceder à descarga de uma
pequena encomenda.
Após descarga

Responsável:
Armazém/Aprovisionamento

Colaborador da FAPIL deve colocar luvas (e
máscara caso ainda não a esteja a usar)
seguindo o procedimento PCov-02 e
deslocar-se até junto do material
descarregado e recolher a documentação
deixada na mola
(só em último recurso poderá deslocar-se
até próximo do motorista)
(o colaborador deve levar uma caneta da
FAPIL, nunca usar caneta de terceiros)

Caso o Colaborador tenha de ir
até próximo do motorista e
este esteja dentro da cabine, o
colaborador DEVE MANTER-SE
a uma distância segura e pedir
que o motorista saia da cabine
com máscara colocada (se
ainda não tiver)

Verificar e assinar a documentação
necessária e deixar os documentos na
mola para recolha posterior pelo motorista
Informar o motorista de que pode recolher
os documentos

ù
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Colocar a documentação recolhida (caso
exista) numa caixa plástica colocada para o
efeito no Armazém
Retirar luvas seguindo o procedimento
PCov-02, colocando-as num caixote
destinado a EPIs usados
Proceder à desinfeção das mãos seguindo
o procedimento PCov-03, utilizando um
desinfetante

SUBSTITUIÇÃO DO SACO PARA LIXO: Ver procedimento PCov-01 “Limpeza e Higienização de Superfícies.”
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