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Decidimos escrever sobre o isolamento

profilático - ou comumente descrito

como quarentena - uma vez que tem

sido um termo utilizado constantemente

desde que este surto nos assombrou e

acima de tudo porque, como ficamos a

saber pelas declarações do nosso

Primeiro-Ministro, quando anunciou as

medidas de concretização do Estado de

Emergência, a violação de tal

isolamento consubstancia crime de

desobediência, bem como pode incorrer

num crime de propagação de doença

contagiosa.

 

Começamos por definir que este

isolamento profilático, como o próprio

nome indica é um isolamento

preventivo, ou seja, o cidadão que

deverá estar isolado, em casa, com

distanciamento social, teve contacto

direto com uma pessoa que se confirma

estar infetada pelo Covid-19 ou tem

algum dos sintomas, devendo por isso

ficar em vigilância ativa, nesta é

considerado o isolamento que tem que

ser determinado pela Autoridade de

Saúde.

A Autoridade de Saúde competente

para decretar esta vigilância ativa e

consequentemente o isolamento

profilático, será o médico de saúde

pública, também conhecido como

delegado de saúde que será igualmente

responsável por comunicar por quanto

tempo se estenderá a medida.

 

Como referido anteriormente, uma das

medidas atinentes à declaração do

estado de emergência anunciadas pelo

Primeiro-Ministro, foi o isolamento

obrigatório precisamente para as

pessoas que estariam em vigilância

ativa, por decisão de Autoridade de

Saúde, constituindo crime de

desobediência a violação desta norma

de isolamento obrigatório.
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O subsídio por isolamento

profilático não se aplica a

quem está em regime de

teletrabalho e tem condições

para o manter.

Se é trabalhador, não precisa de ficar

alarmado relativamente à sua entidade

patronal, uma vez que, nesses casos a

Autoridade de Saúde da sua área de

residência ou o clínico que o

acompanha passará uma declaração

atestando a necessidade deste

afastamento social, uma “Certificação de

Isolamento Profilático – Identificação de

trabalhadores/alunos em situação de

isolamento”. Esta deve ser entregue à

entidade patronal, pelo trabalhador e,

por sua vez, esta deve remetê-la à

Segurança Social.

 

Tendo assim o trabalhador  direito  ao

pagamento  de  um  subsídio

correspondente a 100% da sua

remuneração de referência, enquanto

durar o isolamento, prevendo-se que

seja um período até 14 dias. A atribuição

deste subsídio é pago a partir do

primeiro dia de isolamento.

Contudo, tal subsídio já não será pago

ao trabalhador se este estiver em

condições para trabalhar em regime de

teletrabalho, continuando o mesmo a

prestar o seu trabalho e

consequentemente a receber a sua

remuneração habitual, paga na

totalidade pela entidade empregadora.

 

Concluindo, o isolamento profilático tem

como objetivo prevenir que os cidadãos

que estiveram em contacto com alguém

infetado pelo Covid-19 ou que

apresentem sintomas, contatem com

terceiros, não se correndo o risco de

continuar a propagação desta

pandemia. Assim, se tiver possibilidade

e não for colaborador de entidades que

prestem os denominados serviços

essenciais, fique em casa e o tempo trará

as soluções.
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Algo diferente é o isolamento

propriamente dito, que este sim é o caso

em que os cidadãos estão efetivamente

infetados pelo coronavírus, existindo

também, como é de fácil percepção, a

obrigatoriedade de tal isolamento, seja por

internamento hospitalar, seja por

internamento domiciliar, constituindo

também, a par de como já se referiu

anteriormente, crime de desobediência a

violação desta norma de isolamento

obrigatório, com o decretamento do

Estado de Emergência. Nestes casos os

trabalhadores têm direito a um subsídio da

Segurança Social se tiver um certificado

de incapacidade temporária para o

trabalho, comumente designada, baixa

médica. Sendo que o valor do subsídio a

receber dependerá dos dias de duração

da doença.

 

Assim, é de fácil percepção que existe uma

diferença entre o denominado isolamento

profilático, a denominada quarentena e o

isolamento, propriamente dito, quer na

sua génese uma vez que partem de

pressupostos diferentes e depois no

âmbito dos apoios que se geram junto da

Segurança Social.


