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POST COVID-19| Summary Action Plan

Passenger’s body temperature on arrivals (next
to customs) – upon government decision

HEALTH CONTROL

Facial mask/protection recommendations for
passengers and staff

PERSONAL PROTECTION SOCIAL DISTANCING

Distancing signage (floor; monitors; standups and seats)

Public address announcements (every 10 minutes, EN/ PT)

Non-contiguous allocation of: check-in counters, kiosks, self-bag
drop, security egates, immigration egates and counters (as far as
practicable)

Adapted queueing layout at Security Checkpoints and Border
Control to ensure social distancing

Adapted queuing layout at boarding gates (ongoing)

Signage at escalators and walkway handrails (ongoing)

Baggage claim belts, within lifts: floor marks to promote distance
(ongoing)

Installation of counter’s glass protection (check-in and info desks) -
ongoing

Reduced capacity on Airport Lounge, smoking areas and small
shops

Second monitor to support boarding by aircraft seating zones
(ongoing)

Airlines should inform their passengers about the presentation
time at the airport in accordance with airport instructions

Queue less concept with virtual queueing solution (ongoing, in
coordination with airlines)

Revised layout of boarding gate for self-boarding
by passengers

Sanitizing equipment with sensors or pedal to
avoid hand-contact

CONTACTLESS
Cleaning reinforcement and disinfection of public and
staff areas

Additional disinfection with Zoono-branded product
Microbe Shield Z-71

Disinfection of equipment such as wheelchairs, trolley
baggage, security trays, baggage claim belts, ATM,
lifts, check-in counters, kiosk, self-bag drop, boarding
bridges, seating, escalators and walkways

Advanced cleaning technology, UV equipment for
disinfection

Protection and Disinfection Kits available on vending
machines

Improved air renewal system inside the terminals

CLEANING AND DISINFECTION

Posters and videos displaying in terminal 
focusing on sanitary, hygiene and behavioral 
recommendations

Direct communication with passengers using 
social media and airport website

COMMUNICATION

Wear face mask
Keep your 
distance

Follow hygiene 
recommendations
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POST COVID-19| Plano de ações sumário

Medição de temperature corporal à chegada
(Junto à Alfândega) – conforme decisão
governamental

CONTROLO SANITÁRIO

Mascara/ proteção facial recomendada para
passageiros e staff

PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISTANCIAMENTO SOCIAL

Sinalética apelando ao distanciamento (chão; monitores; cartazes
e lugares sentados)

Anúncios sonoros (a cada 10 minutos, EN/PT)

Alocação alternada de balcões de check-in, kiosks, self-bag drop,
egates da segurança, RAPIDs e balcões do SEF (enquanto possível)

Adaptado o layout de fila de espera do Controlo de Segurança e
de Fronteira, de modo a garantir distanciamento social

Adaptar layout de filas das portas de embarque (em curso)

Sinalética no corrimão das escadas e tapetes rolantes (em curso)

Tapetes de bagagem e interior dos elevadores: sinalética de chão
para promover o distanciamento (em curso)

Instalação de proteções de vidro (balcões de check-in e de
informações) – em curso

Redução da capacidade do Lounge ANA, áreas de fumadores e
lojas de pequena dimensão

Segundo monitor para suportar embarque por segmentação de
lugares da aeronave (em curso)

Companhias devem informar os seus passageiros a que horas
devem comparecer no aeroporto, em função das instruções do
aeroporto

Conceito “Sem fila” através da implementação de soluções de
virtual queueing (em curso, em coordenação com as companhias
aéreas)

Desinfetantes para mãos com pedal

Revisão da orientação do gate reader para ser
utilizado pelo próprio passageiro

SEM CONTACTO
Reforço de limpeza e desinfeção das áreas públicas e
de staff

Desinfeção adicional com Zoono – produto da marca
Microbe Shield Z-71

Desinfeção das cadeiras de rodas, carros de bagagem,
tabuleiros da segurança, tapetes de bagagem,
multibancos, elevadores, balcões de check-in, kiosks,
self-bag drop, pontes de embarque, lugares sentados,
escadas e tapetes rolantes, etc

Tecnologia avançada de limpeza, com equipamento
UV para desinfeção

Kits de proteção e desinfeção disponíveis em
máquinas de vending

Melhorar o sistema de ar condicionado nos terminais

LIMPEZA E DESINFEÇÃO

Posters e transmissão de filmes, no terminal, 
reforçando as recomendações sanitárias e de 
higiene

Comunicação direta ao passageiro através das 
redes sociais e da página web do Aeroporto

COMUNICAÇÃO

Use máscara
Mantenha a 

distância 
Siga as 

recomendações de 
higiene


