
Voluntariado Seguro durante a pandemia Covid-19

O voluntariado EDP opera agora num formato híbrido – tanto presencial como virtual, por isso há
muitas formas de ajudar, cumprindo as regras de seguranças e sem pores a tua saúde e a de

outros em risco. No caso do voluntariado presencial, este só irá decorrer quando as
condições de segurança estiverem asseguradas e de acordo com a legislação em vigor. A
tua segurança deve ser a tua prioridade e todos deveremos fazer o que está ao nosso alcance
para reduzir a propagação do vírus.

Se neste momento não te sentes bem ou pertences a um grupo de risco, por favor prioriza a tua
saúde e não te proponhas a fazer ações de voluntariado que te possam colocar em risco.

Não tenhas qualquer tipo de receio, em questionar e esclarecer todas as dúvidas que surjam,
antes e durante a realização da ação.

Atrevo-me a fazer voluntariado sem riscos, para os outros e para mim

Regras de segurança

1. É obrigatório o uso de máscara de proteção nas ações de voluntariado que decorrem no
interior e no exterior. No caso de ações com duração superior a 4h a máscara deverá ser
trocada;

2. Garantir o distanciamento físico exigido, durante e no final da ação. Espaços de refeição
comuns devem ser evitados, e no caso do transporte ser partilhado utilizar sempre a
máscara;

3. Higienizar as mãos com frequência (com água e sabão e/ou com álcool gel), se necessário
utilizar luvas de proteção;

4. Reforçar a higienização e desinfeção dos equipamentos que são utilizados durante a ação
de voluntariado;

5. A organização parceira que irá beneficiar da ação de voluntariado deve assegurar as
condições necessárias para que a ação possa decorrer;

6. Cada voluntário deve cumprir as regras promovidas pela organização parceira que está
envolvida na ação de voluntariado;

7. Qualquer voluntário que tenha pelo menos um sintoma relacionado com a Covid-19,

como tosse seca, febre, um cansaço intenso ou dificuldade em respirar, deve reavaliar a

sua participação na ação – colocando a sua saúde e a dos que o rodeiam em primeiro

lugar;

8. Caso o voluntário que participou numa ação de voluntariado teste positivo para a Covid-

19, 48 horas após a ação ter sido realizada, deve informar a equipa do voluntariado EDP,

através de voluntariado@edp.pt para que sejam tomadas as devidas precauções.

Modelo sujeito a alterações decorrentes da evolução da pandemia e diretrizes legais a serem emitidas pelo Governo.


