
Informações sobre o surto de COVID-19 – Lilydale 
(Sofina Foods) (COVID-19 Outbreak Info – Lilydale 
(Sofina Foods)) 

Perguntas e respostas para operários fabris  28 de 
Agosto de 2020 

(Q & A for Plant Workers) 

Acerca da doença: (About the Illness:) 

Quais são os sintomas da COVID-19? (What are the symptoms of COVID-19?) 

• A COVID-19 pode ter vários sintomas incluindo tosse, dificuldades respiratórias, febre, 
corrimento nasal, garganta inflamada, fadiga, dor de cabeça, diarreia, náuseas/vómitos, etc. – 
pode encontrar uma lista completa dos sintomas nesta hiperligação: 
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign  

Durante quanto tempo é contagioso, depois de contrair COVID? (How long are you 
contagious, once you get COVID?)  

• Pensamos que é infeccioso/contagioso durante 10 dias a partir dos primeiros sintomas 
ou até que os sintomas terminem, consoante o que for mais longo. 

• As pessoas demoram entre 2 a 14 dias depois de terem sido expostas ao vírus a 
apresentar sintomas. 

• As pessoas podem ser infecciosas/contagiosas durante 2 dias antes de terem sintomas. 
• É por este motivo que dizemos às pessoas para se autoisolarem. Isto significa que não 

podem estar em contacto com outras pessoas durante 10 dias. Esta é a forma como 
pode proteger os que estão perto de si.  

• Mesmo após terem decorrido os 10 dias e se continuar a ter sintomas, pedimos-lhe que 
permaneça em autoisolamento para evitar propagar a infeção a outras pessoas. O 
Departamento de Saúde Pública irá entrar em contacto consigo para lhe indicar quando 
poderá interromper o isolamento; não interrompa o isolamento antes disso. 

• Não tem de ser novamente testado depois de comprovar que já não é infeccioso  

Quando é seguro que os funcionários recuperados regressem ao trabalho? (When is it safe for 
recovered employees to return to work?) 

• Se testar positivo à COVID-19 ou se estiver sintomático: é considerado como recuperado assim 
que completar os 10 dias mínimos de isolamento requeridos, desde o início dos sintomas, OU 
até que os sintomas tenham desaparecido completamente – consoante o que for mais longo. 

Portuguese (Portugal) 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign


• Se tiver estado em contacto direto com alguém que tenha testado positivo à COVID-19 OU se 
tiver estado com contacto com alguém que possa ter COVID-19: pode regressar ao trabalho 14 
dias após ter estado em contacto com o caso de COVID-19 (partindo do princípio de que não 
desenvolveu sintomas nem testou positivo)  

As pessoas infetadas e assintomáticas espalham o vírus o suficiente para infetar os outros? 
(Do infected and asymptomatic persons shed the virus enough to infect others?) 

• As pessoas assintomáticas são as que não apresentam sintomas de COVID-19, mas que testaram 
positivo ao vírus. 

• As pessoas que testam positivo à COVID-19, mas que não têm sintomas, são consideradas como 
infecciosas.  

• Se não existirem quaisquer sintomas, as pessoas são consideradas infecciosas e devem fazer o 
autoisolamento 2 dias antes e 10 dias depois do dia em que foi recolhido o teste positivo. 

Exemplo: a Maria não tem sintomas e foi testada no dia 1 de junho de 2020. O seu teste teve 
resultado positivo à COVID-19 e a Maria deve autoisolar-se até ao dia 11 de junho de 2020. 

Quão contagiosa pode ser uma pessoa assintomática? (How contagious can an asymptomatic 
person be?) 

• Não existem dados científicos específicos, mas o que vemos é que a maioria das pessoas que 
testaram positivo à COVID-19 podem estar ligadas a alguém que tem sintomas. 

• Considera-se que as pessoas que não têm sintomas não são tão contagiosas quanto as pessoas 
que têm sintomas. Estas pessoas ainda podem propagar o vírus; temos de ter muito cuidado. 

Se inicialmente testou negativo mas desenvolveu repentinamente sintomas ligeiros, tais 
como, uma sensação febril e/ou corrimento nasal e/ou lhe foi pedido para realizar 
novamente o teste, mas agora se está a sentir melhor. É seguro regressar ao trabalho? (If you 
had initially tested negative but suddenly developed light symptoms like a feverish sensation 
and/or running nose and/or have been asked to be retested but now you feel better. Is it safe 
to return to work?) 

• Qualquer pessoa que tenha sintomas deve autoisolar-se durante 10 dias ou até já não ter 
sintomas (consoante o que for mais longo) e deve fazer novamente o teste 

Isto é obrigatório quer tenham ou não testado positivo ou negativo à COVID-19  

O primeiro teste que fiz deu negativo. Dois dias depois senti-me febril ou tinha o nariz a 
pingar. Liguei para o 811 e disseram-me para ser novamente testado. Devo regressar ao 
trabalho se o teste der novamente negativo? (When I first tested my test came back negative. 
Two days later I felt feverish or had a runny nose again. I called 811 and was asked to come in 
for testing again. Should I go back to work if the test is negative again?) 



• A febre ou o corrimento nasal são sintomas da COVID-19. Se desenvolveu estes sintomas após 
ter um teste negativo deve ficar em isolamento durante 10 dias ou até já não ter sintomas, 
consoante o que for mais longo.  

• Também deve consultar o seguinte endereço online 
(https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx) ou ligar 
para o 811 para solicitar a realização de outro teste. Agende um novo teste se os sintomas 
regressarem. 

• Autoisole-se durante 10 dias ou até ao momento em que já não tenha sintomas, consoante o 
que for mais longo. 

• Se o resultado do teste for negativo e já não tiver sintomas, pode regressar ao trabalho após 10 
dias.  

Testes: (Testing:) 

Se não tiver sintomas, pode testar positivo? (If you have no symptoms, can you test 
positive?) 

• Sim, se tiver o vírus pode testar positivo mesmo antes de ter sintomas.  

As pessoas que não têm sintomas também podem propagar o vírus. Porque não testar toda a 
gente? (People who don’t show symptoms can also spread the virus. Why not test everyone?) 

• Estamos a oferecer os testes às pessoas que trabalham na Lilydale/Sofina Foods e outras 
instalações de transformação de carne, mesmo que essas pessoas não tenham sintomas. 

• Recomendamos que efetue o teste, mesmo que não tenha sintomas. Os testes não são 
obrigatórios, neste momento.  

• Estamos também a testar outras instalações e organizações, tais como instituições de cuidados 
continuados.  

• Estamos a testar os funcionários e os residentes, mesmo que não tenham sintomas. 
• Para a população em geral, é mais importante testar os que têm sintomas, pois são mais 

infecciosos e apresentam maior probabilidade de propagar a infeção. 
• Em Alberta, qualquer pessoa que tenha sintomas é elegível para fazer o teste. 
• Temos de garantir o equilíbrio entre a nossa capacidade de realização de testes e a nossa 

estratégia de testes. 
• Todos os testes são gratuitos.  
• Recomendamos a realização do teste. 

Tentei efetuar a avaliação online, mas não compreendo as perguntas. Que outras opções 
oferecem os AHS? (I tried to do the online assessment, but I don’t understand the questions. 
What other options does AHS offer?) 

• Pode contactar a linha de saúde (Health Link 811) e falar diretamente com um Enfermeiro com 
formação específica que pode responder às suas preocupações sobre a potencial exposição à 
COVID-19.  

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx


• A linha de saúde oferece serviços de interpretação, em mais de 300 idiomas, 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Se necessitar de apoio linguístico, telefone para a linha 811, onde poderão 
ajudá-lo.  

Autoisolamento e proteção (Self-Isolation and Protection) 

Podemos falar mais sobre o isolamento? Existe bastante confusão em relação às pessoas que 
não estão infetadas, mas que podem viver com pessoas positivas ou sintomáticas e em 
isolamento. Pode não ser totalmente claro para as pessoas nessa situação se também têm de 
estar em isolamento, mesmo que se sintam bem. (Can we talk more about isolation? There is 
a lot of confusion around those who are not infected but who may be living with those who 
are positive or symptomatic and isolating. It can be unclear to those in that situation whether 
they have to isolate as well, even if they’re feeling well.) 

• Uma pessoa que viva com alguém que é um caso confirmado de COVID-19 também se deve 
autoisolar durante 14 dias. Os 14 dias começam quando os sintomas foram identificados pela 
primeira vez.  

• Por exemplo:  
• Se o marido testar positivo, a mulher terá de se autoisolar durante 14 dias a partir do momento 

em que o marido começou o autoisolamento. O marido doente deve estar num quarto separado 
e utilizar uma casa de banho diferente para limitar a propagação do vírus na família.  

Se houve um caso confirmado num agregado familiar, o que devem fazer as outras pessoas 
desse agregado familiar? (If there is a confirmed case in the household, what should the 
other people in that household do?) 

• Se houver um caso confirmado de COVID-19 no agregado familiar, todos os outros membros do 
agregado devem entrar em autisolamento durante 14 dias desde a primeira data em que se 
apresentaram os sintomas do caso. 

• Isto ajudará a evitar a propagação da infeção. 
• Se outro membro do agregado testar positivo, os 14 dias começam novamente para todo o 

agregado familiar, se houver interação contínua com o caso positivo. 
• Se as pessoas tiverem dificuldade em autoisolar-se devido a um número elevado de membros 

do agregado familiar, existe apoio gratuito para ajudar as pessoas a autoisolarem-se. Para 
aceder a estes serviços, pode contactar o seu médico de família ou a linha 811.  

Por que motivo algumas pessoas de um agregado familiar apanharam COVID-19 e outras 
pessoas desse mesmo agregado não? (Why is it that some people in a household have gotten 
COVID-19 and other people in that same household have not?) 

• Em muitos agregados familiares, na China, apenas 15% dos membros da família ficaram 
infetados. O número de pessoas que ficam infetadas depende da qualidade do isolamento da 
pessoa doente em relação aos membros da família que estão saudáveis.  



• Pode suceder que as medidas normais usadas por si e pela sua família, - tais como a lavagem das 
mãos e a limpeza frequente da casa - foram eficientes para impedir a propagação da infeção 
entre os membros da sua família.  

Explique o protocolo das máscaras e o manuseamento correto das máscaras usadas/sujas. 
Durante quanto tempo as máscaras estão boas? E se ficarem molhadas/sujas? (Please explain 
mask protocol and safe handling of used/dirty masks. How long are masks good for? What if 
they get wet/dirty?) 

• As máscaras cirúrgicas que estão a ser utilizadas na Lilydale/Sofina Foods, e que recomendamos 
que as pessoas utilizem na comunidade, foram concebidas para proteger os outros: para 
impedir a propagação de que pessoa que as usa para os outros.  

• Se a máscara ficar molhada, deixa de ser eficaz e deve ser substituída. 
• Se tiver utilizado a sua máscara ao ar livre ou no trabalho, deve considerar que está suja e deitá-

la fora quando chegar a casa.  
• Como retirar a máscara: 

1. Lave as mãos com solução à base de álcool para as mãos ou com água e sabão.  

2. Não toque na parte da frente da máscara. Retire a máscara pelos atilhos ou pelos elásticos.  

3. Deite fora imediatamente num caixote do lixo.  

4. Depois de deitar fora a máscara, lave as mãos com solução à base de álcool para as mãos ou 
com água e sabão.  

• É importante que siga cuidadosamente estes passos. O vírus pode encontrar-se na parte exterior 
da máscara e pode contaminar as suas mãos quando tocar nela. 

• A Lilydale/Sofina Foods está a fornecer máscaras aos funcionários todos os dias quando chegam 
ao trabalho, como parte do processo de rastreio no local. Também estão disponíveis máscaras 
novas, caso sejam necessárias ao longo do dia. 

• Se tiver feito a sua própria máscara, esta deve ser lavada com frequência. Um método seguro e 
eficaz é utilizando uma máquina de lavar, como a roupa normal.  

Quais são as recomendações relativas à partilha de automóveis? (What are the 
recommendations around carpooling?) 

• Recomenda-se que os funcionários sigam as orientações para a partilha de automóveis. 
o Um veículo deve ser partilhado por um máximo de 2 pessoas de diferentes agregados 

familiares, com o passageiro sentado no banco traseiro para maximizar o 
distanciamento. 

o No carro, devem ser permanentemente usadas máscaras que cubram adequadamente a 
boca e o nariz. 

 



Segurança do trabalhador na Lilydale (Worker Safety at Lilydale) 

Qual é o procedimento atual para os funcionários novos e que estejam a regressar à fábrica? 
Estão a ser testados antes de começarem a trabalhar? (What is the current procedure for new 
and returning employees coming to the plant? Are they being tested before they start work?) 

• Nesta altura, já foram oferecidos testes a todos os funcionários atuais. 
• Todos os funcionários novos e que estejam a regressar devem agendar a realização de testes 

antes de regressarem à Lilydale/Sofina Foods. 
• Caso se sinta doente, não deve ir trabalhar. Contacte a Lilydale/Sofina Foods, comunique a sua 

ausência e como se sente.  
• Para limitar a propagação da COVID-19, é importante garantir que as pessoas que estejam 

doentes não vão trabalhar.  
• Se se sentir doente ou tiver sintomas de COVID-19, contacte a linha 811 para discutir os seus 

sintomas e um enfermeiro irá determinar se necessita de realizar o teste da COVID-19.  
• Se algum funcionário tiver dúvidas sobre a COVID-19 e regressar ao trabalho, encaminhe-o para 

o departamento de Recursos Humanos. 

Considera seguro continuar a produção na Lilydale/Sofina Foods, embora algumas pessoas 
não tenham sido testadas? (Do you consider it safe to continue the production at 
Lilydale/Sofina Foods even though some people have not been tested?) 

• Sim. O que é mais importante para impedir a propagação da infeção na Lilydale/Sofina Foods, 
ou em qualquer local de trabalho, é praticar boas medidas de higiene: manter o distanciamento 
físico, utilizar uma máscara quando não é possível manter o distanciamento físico, lavar as mãos 
com frequência com água e sabão ou utilizando um desinfetante para as mãos e ficar em casa 
quando se está doente.  

• Recomendámos medidas para os locais de trabalho para proteger os funcionários que a 
Lilydale/Sofina Foods já tinha implementado ou que implementou. 

• Estas são medidas comportamentais que todos temos de compreender e pôr em prática - e isso 
pode ser difícil. Também recomendámos controlos físicos, como barreiras de plástico, para 
oferecer uma proteção adicional em caso de falha das medidas comportamentais.  

Contactos importantess para os trabalhadores da Lilydale/Sofina: (Important Contacts for 
Workers at Lilydale/Sofina:) 
 
Sofina 
Christian Glico 
403-718-0047 ext 3342 
 
Calgary Catholic Immigration Society 
https://www.ccisab.ca/ 
403-262-2006 
 
Primary Care Network (PCN) Mosaic 

https://www.ccisab.ca/


http://mosaicpcn.ca/About/Pages/MPCN-Clinics.aspx 
 
UFCW Local 401 
https://gounion.ca/ 
403-291-1047 
 
Mais informações (vários idiomas) 
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx 
 
Informações sobre a COVID-19 e a saúde em Alberta 
www.alberta.ca/covid19 
 
Questões: 
Community.engagement@ahs.ca 
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