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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma 
possível contaminação da população do Lar Padre Joaquim Ribeiro com o SARS-CoV-2. 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1. Medidas Gerais a implementar 

Na elaboração deste Plano de Contingência responde-se às 3 questões que a Norma 006/2020 define como 
basilares: 
 

2.1.1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na empresa? 
2.1.2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 
2.1.3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção na 

empresa?   
 

 
2.1.1. Efeitos adversos da infeção de trabalhadores na empresa 
 

Num eventual agravamento da situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos 
serviços poderão novamente deixar de funcionar; assim, é importante considerar a possibilidade de serviços ou 
atividades essenciais ou mínimos. 

É importante determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, e as atividades que são 
dispensáveis e as que são imprescindíveis. Assim como também quais os recursos humanos destacados para o 
normal funcionamento desses serviços e as equipas de substituição prontas para entrar ao serviço em caso de 
necessidade. 

 

Assim: 

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem reduzidos ou 
fechados 

ERPI – Lar Padre Joaquim Ribeiro 
 

Centro de Dia  
Creche 
Serviços Administrativos 
Terapias ocupacionais 
Animação Sociocultural 
 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

 

Ver tabela no anexo II. 

Fornecimento de produtos Indispensáveis 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às atividades 
imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos à instituição: 

 

Assim: 



            PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Mod. R. IE.15/1 Reprodução proibida sem autorização do organismo emissor  Pág.4 / 15 

Atividade / tipo de serviço Empresa Contactos 
Produtos químicos e acessórios 
limpeza  

ADIhigiene 
Hélder Monteiro 
918782148 

EPI Ortoneves 252942784 

Solução antissética de base 
alcoólica 

Ortoneves  252942784 

Recolha de Resíduos Ambimed 808200246 

Produtos alimentares 
Gertal  

Pedro Serrano 
917 551 064 

  

Medicamentos 
Farmácia Nova 252419262 

  

 

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um maior risco 
de infeção como por exemplo no atendimento ao público, trabalhadores que prestam cuidados de saúde ou 
trabalhadores que viajam para países com casos de transmissão ativa conhecida.  

Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Enfermeiros, Ajudantes de Lar, Auxiliares de Serviços Gerais, Direção Técnica, Educadora Social 
 

Importa analisar a possibilidade de incentivar e pôr em prática as formas alternativas de trabalho ou de 
realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências, por 
exemplo.  

Assim: 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 

Aprovisionamentos – via telefónica e email 

Inscrições em ERPI e CD – via email 

Serviços Administrativos – pagamentos por transferência bancária 

 

Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades 

Informação aos trabalhadores 

1. Divulgadas medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da informação sobre a 
doença; 

2. Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a pandemia Coronavírus;  
3. Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência; 
4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia;  
5. Informação passada aos assistentes administrativos, enfermeiros e ajudantes/auxiliares.  
6. Comunicação por meios sociais 
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Contactos dos Profissionais envolvidos

7. Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são: 
8. Diretora Técnica -  Virgínia Araújo 
9. Educadora Social – Carla Costa 
10. Administrativa – Sandra Gonçalves 
11. Enfermeira – Francisca Ferreira 
12. Médico Assistente – Manuel Sampaio 
13. Unidade de Saúde Pública - 
14. – Dr. Luciano Santos 

usp.santotirsotrofa@arsnorte.min
15. Proteção Civil – Coordenador Municipal 

 

2.1.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para a medição da temperatura ainda em casa, antes de se 
deslocar para o local de trabalho. No caso de surgimento de algum sintoma, cont
informar da situação.  

No caso de ocorrer surgimento de sintomas no local de trabalho, deve ser de imediato informada a DT e 
Enfermeira e deslocar o trabalhador
utentes possam estar expostos e infetados. Este procedimento 
doença transmissível na Instituição e 

Estes espaços de isolamento devem estar
de material, ter disponível: um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que deverá ficar 
disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da saída da ár
a recolha dos EPI– Equipamentos de Proteção Individual 
luvas descartáveis e termómetro.  

Na área definida para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas.
um acesso fácil e permite a saída para o exterior, de modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.

Área

 
ERPI 

 
Gabinete Médico junto a entrada principal

 

            PLANO DE CONTINGÊNCIA
Infeção por Coronavírus SARS-

Reprodução proibida sem autorização do organismo emissor 

Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são: 
Virgínia Araújo – 913670819 – Virgínia.araujo.lar@gmail.com 
Carla Costa – 937463516  – Carla.costa.lar@gmail.com 

Sandra Gonçalves – 912675894 - sandra.secretariarh@gmail.com
Francisca Ferreira – 917865449 - enfermagem.lar.padre.joaquim@gmail.com

Manuel Sampaio – 929124053  
 ACeS Grande Porto I - Santo Tirso / Trofa 

Dr. Luciano Santos (Delegado de Saúde Coordenador) 252809770 /
usp.santotirsotrofa@arsnorte.min-saude.pt 

Coordenador Municipal - DavidM.Macedo@mun-trofa.pt 

Preparação para fazer face a um possível caso de infeção de colaborador 

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para a medição da temperatura ainda em casa, antes de se 
deslocar para o local de trabalho. No caso de surgimento de algum sintoma, contactar de imediato a DT para 

No caso de ocorrer surgimento de sintomas no local de trabalho, deve ser de imediato informada a DT e 
trabalhador para a sala de isolamento que visa impedir que outros 

am estar expostos e infetados. Este procedimento tem como principal objetivo evitar a propagação da 
e na comunidade.  

devem estar dotados de telefone, cadeira ou marquesa, assim como em termos 
m contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que deverá ficar 

disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da saída da ár
Equipamentos de Proteção Individual usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, 

para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
dor de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas.

saída para o exterior, de modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.

Área de isolamento e os circuitos até à mesma 

Gabinete Médico junto a entrada principal   
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Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  

sandra.secretariarh@gmail.com 
enfermagem.lar.padre.joaquim@gmail.com 

252809770 / 925 657254 

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para a medição da temperatura ainda em casa, antes de se 
actar de imediato a DT para 

No caso de ocorrer surgimento de sintomas no local de trabalho, deve ser de imediato informada a DT e 
visa impedir que outros trabalhadores ou 

em como principal objetivo evitar a propagação da 

rquesa, assim como em termos 
m contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que deverá ficar 

disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da saída da área, permitir 
usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, 

para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
dor de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas. E ainda existe 

saída para o exterior, de modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.  
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2.1.3.Procedimentos internos específicos em caso de infeção de colaboradores 

 Aquando o surgimento de sintomas sugestivos de infeção por Covid-19 no próprio local de trabalho, o 
colaborador deverá então permanecer na sala de isolamento, na porta da qual deverá ser afixado um aviso de 
Isolamento Ativo. É contactada de imediato a SNS 24. A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve 
envolver o trabalhador, a chefia direta (DT) e o empregador. A DT deve imediatamente contactar a Unidade de 
Saúde Pública.  

Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento, por exemplo por 
dificuldade de locomoção, ficou definido que é o colega mais próximo que o acompanha até ao local de isolamento 
e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção obrigatórios e colocando em si também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

No caso de serem encaminhados para isolamento profilático (tendo em conta os critérios epidemiológicos 
supracitados), deve ser assegurada a entrega de uma Ficha de Registo Individual de Sintomas, aos casos 
registados (ver anexo I).  

- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista clínico, seguindo 
eventualmente as orientações da Linha Saúde 24; em posteriormente será reencaminhado o processo para a 
Unidade de Saúde Pública 

- Caso suspeito validado:  
1) O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para transporte até ao 

Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a adotar; 
5) Informar o Médico Assistente; 
6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
7) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e solicitar 

o levantamento da interdição da área de isolamento. 
 

Caso suspeito 

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o identifique, 

informa a chefia direta da situação. Trabalhador dirige-se para 

a área de isolamento através do circuito de deslocação 

definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) e 

segue as instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia contacta Unidade de Saúde Pública 

Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 
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Ver fluxograma no Anexo I  

 
Anexo I:  

Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 

 

 
 

 

 

O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 

INEM transporta Trabalhador para 
Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Autoridade de Saúde Local informa a DGS 
das medidas implementadas 

 

Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 

Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 

laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 

Processo encerrado 
para COVID-19 

 

 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 

Processo encerrado 
para COVID-19 

 

 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 

Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 

Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 
e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 

Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 
área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 

 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 

Trabalhador informa o 
empregador 
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2.1.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um 

Caso confirmado de COVID-19: 
 

- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com a Autoridade de Saúde Pública Local, para determinação do nível de exposição: baixo risco 

de exposição e alto risco de exposição; 
- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização diária dos 

sintomas – ver anexo I - (febre, rinorreia, perda de olfato/paladar, distúrbios gatrointestinais, tosse, 
dificuldade em respirar). 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações dadas pela Unidade de 
Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os trabalhadores para casa (período de restrição social), 
monitorização diária dos sintomas – ver anexo I - (febre, rinorreia, perda de olfato/paladar, distúrbios 
gatrointestinais, tosse, dificuldade em respirar); passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, 
poderá regressar ao trabalho.   

- Se o utente ou alguém com contacto direto, contactou com pessoas que estiveram fora do país nos 
últimos 14 dias, DEVE avisar o coordenador do serviço, a receção ou outro colaborador da Instituição (que 
fará chegar a informação à sua chefia direta); 

-  

2.2.Implementação de processos internos específicos 

O empregador e os restantes trabalhadores, ao longo de toda a pandemia devem cumprir rigorosamente:   

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 
20 segundos, afixando por exemplo as imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 
de 16/10/2019; 

2. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas;  

3. Uso de toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja 
possível a higienização das mãos; 

4. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e 
utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimões, maçanetas de 
portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente 
desengordurante, seguido de desinfetante – é fundamental a sensibilização e a formação das pessoas 
envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização; Encontra-se afixado na despensa e salão os Planos de 
higienização dos espaços. 

5. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o 
antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto 
com secreções respiratórias); 

6. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e 
após remover a máscara); 

7. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores 
e entre estes e os utentes - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho 
partilhados); 

8. Qualquer artigo que seja entregue na instituição deverá ser desinfetado antes da entrada. Não é permitida 
a entrada de alimentos que tenham sido manuseados apenas embalados de origem. 

9. Diariamente e várias vezes por dia, deverá ser promovida a renovação frequente do ar das salas comuns, 
preferencialmente com as janelas e as portas abertas. 
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2.3.Procedimento de restrição de visitantes1 
 

          - Proibir as visitas aos utentes, no entanto alterada a partir de 25 de Maio seguindo os seguintes 
procedimentos: 
 
 “ Conforme informação nº 11/2020 de 11 de Maio da DGS, que anexamos para vosso conhecimento, as visitas aos 
utentes de ERPI e Unidades da RNCCI podem ser retomadas a partir de 18 de Maio. No entanto este reinício, 
mediante orientações da Segurança Social e Autoridade de Saúde Local pode ser retomado mais tarde, de acordo 
com as condições concretas de cada unidade.  
 
              Assim sendo, o Lar Padre Joaquim Ribeiro determinou como data prevista para abertura das visitas aos 
seus residentes o dia 25 de Maio. Esta decisão foi tomada com base na abertura da nossa creche que irá funcionar 
já esta semana, e de forma a não interferir com a nova dinâmica dessa valência, optamos por adiar um pouco mais 
as visitas aos idosos.  
 
            Pretendemos com esta nova fase continuar a assegurar os cuidados aos nossos residentes, sem descurar a 
segurança e bem-estar. Por isso mesmo, e para dar alguma orientação aos familiares dos idosos, vimos através 
desta comunicação apresentar os moldes nos quais serão realizadas as visitas: 
 
1. A instituição terá um colaborador responsável pelo processo de visitas, que irá controlar o cumprimento dos 
procedimentos; 
2. As visitas serão agendadas previamente pelos Serviços Administrativos através de contacto telefónico para a 
nossa linha geral (252414383). 
3. O horário estipulado para as visitas incide entre as 14h e as 18h de Segunda a Sexta-feira. 
4. A duração de cada visita não poderá exceder os 45 minutos ( devido ao restrito número de colaboradores em 
serviço é-nos impossível alargar por enquanto este horário) 
5. Deverá haver um intervalo de 15 minutos entre cada visita, para evitar cruzamento de pessoas na instituição, e 
para o colaborador responsável poder efetuar a respetiva desinfeção do espaço.  
6. Apenas é aceite uma visita por semana para cada residente, de apenas um elemento da família.  
7. No momento da chegada à instituição, o visitante deverá tocar à campainha do portão principal e aguardar até 
que seja encaminhado pelo colaborador responsável. 
8. A visita será realizada na entrada exterior da instituição, ou seja, o visitante deverá permanecer no exterior, 
debaixo do alpendre junto às portas automáticas, onde será colocada uma mesa com desinfetante e uma cadeira. 
9. O utente será colocado atrás do vidro (as portas automáticas estarão bloqueadas para segurança de todos), 
sendo que nesta primeira fase as visitas ainda não serão propriamente presenciais.  
10. Os visitantes não devem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos, nem poderão circular 
por mais nenhum espaço interior ou exterior da instituição, nem tão pouco utilizar as instalações sanitárias da 
instituição.  
11. Será organizado um registo de visitas para melhor organização das mesmas.  
 
             Mais informamos que pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19 ou com contacto com um 
caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias, não deverão deslocar-se à instituição.  
            Sem prejuízo dos procedimentos enumerados anteriormente, a instituição irá incentivar e garantir a 
comunicação através de meios tecnológicos. 
           Ainda ressalvamos a possibilidade de, mediante situação epidemiológica específica da instituição ou 
localidade, poderão ser novamente suspensas as visitas em articulação com a Autoridade de Saúde Local.   
          Agradecemos desde já a compreensão de todos e fundamentalmente a colaboração, no sentido de 
assegurarmos o máximo de segurança para os nossos idosos. Todas as nossas colaboradoras têm-se esforçado 
para manter um ambiente estável e saudável, e esperemos que assim possamos continuar. “ 

                                                           
1
 Eventualmente aplicável às respostas em que os utentes permanecem 24H/dia (Ex: ERPI, Lar Residencial, Casa de 

Acolhimento, UCCI) 
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- Não deve ser realizado nenhum atendimento presencial sem um prévio contacto por via remota (telefone 
fixo, telemóvel, e-mail, ou outro meio que permita a comunicação com o utente). 

- No caso de pessoas externas à instituição que necessariamente tenham que recorrer à secretaria: Se 
tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, distúrbios gastrointestinais, perda de 
olfato/paladar, rinorreia, tosse, expetoração e/ou falta de ar) não deve permanecer na entrada da 
instituição. 
- Se a pessoa esteve fora do país ou contactou com pessoas que estiveram fora do país nos últimos 14 
dias, não deve realizar a entrada. 
- Independentemente das situações enumeradas anteriormente, qualquer pessoa (visitante, fornecedor, ou 
bombeiros…) que necessitam obrigatoriamente de entrar na instituição, deverá desinfetar as mãos à 
entrada, colocar máscara e desinfetar o calçado (ou usar pezinhos), bem como medir a temperatura antes 
da entrada, sendo registado no Registo de Temperatura de Visitantes/Pessoas Externas que se encontra 
no balcão da Secretaria.   

 

2.4.Procedimento de funcionamento da resposta 
 

• Fechar a valência do CENTRO DE DIA. 
• Na resposta de ERPI, muitas orientações só podem ser cumpridas essencialmente pelos colaboradores, 

devido à dificuldade de entendimento da maioria dos nossos utentes. Assim sendo, para além da adoção 
desses mesmos procedimentos, ainda está criado um grupo no WhatsApp para partilhar de informações 
atuais sobre possíveis orientações da DGS mas essencialmente para partilhar em tempo útil 
procedimentos internos. 

• Foram inicialmente constituídas equipas fixas com jornadas de 12horas, para salvaguardar o contacto 
entre os  colaboradores. No caso de falha de uma equipa já está definida uma equipa de substituição (ver 
anexo II). 

• Está definida uma separação dos utentes por pisos independentes. Dividindo-se os utentes em 2 grupos: 
piso                superior e inferior. As rotinas são feitas em separado. Foi definido um trajeto próprio para 
cada grupo de utentes. 

• Após publicação da DGS de orientação 009/2020 de 11/03/2020, foram reforçadas medidas de proteção 
individual, como uso de máscara e/ou viseira, avental, (pezinhos) e touca, que são de uso obrigatório. Foi 
criado um vestiário provisório onde é era o WC da banheira articulada no piso de baixo. A este chamamos 
o Vestiário 2. Nesse vestiário 2 estão os cacifos da Adelaide, Céu, Teresa Ferreira, Paula, Sara, Teresa 
Santos, Cândida, Vera, Nadiya e a Liliana. Devido ao reduzido distanciamento permitido nesse local, é 
obrigatório o fardamento 2 a 2. No vestiário 1 ficam os restantes cacifos, e o fardamento pode ser feito a 3 
+ 1 no wc pequeno.  

• Diariamente, o turno que entra ao serviço tem que entrar pela porta principal, desinfetando os pés no 
tapete desinfetante a entrada, e dirigir- se diretamente ao respetivo vestiário para se fardarem. Só depois 
vêm para cima para picar e aguardam no gabinete das AAD que o outro turno acabe, aproveitando para 
realizar e preencher o Registo de Temperatura dos Colaboradores. O turno que acaba o serviço, tem que 
permanecer na mesa da refeição, e na hora de saída ir diretamente picar o dedo e descer para o 
respectivo vestiário. É recomendado o banho de chuveiro após turno de trabalho. É obrigatória a utilização 
de uma roupa de trabalho, que não esteja nem antes nem depois em contacto com o exterior e que seja 
preferencialmente lavada na instituição a 90º. No caso de colaboradoras que apenas tenham um modelo 
de farda, esta poderá ser lavada em casa, desde que seja logo após a retirada da farda, esta seja 
colocada em saco do lixo fechado e desinfetado. A saída do turno faz-se pelo piso de baixo, pela porta de 
emergência lateral.  

• Não pode haver cruzamento entre turnos. 
• No caso de não poder trabalhar de manga comprida, é recomendado que a higienização das mãos seja 

complementada até ao cotovelo.  
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• No que diz respeito ao espaço de refeição, as mesas só podem ser usadas por 2 utentes em simultâneo, 
sentados de frente e com separação em acrílico a meio. Deve ser facultado desinfetante aos utentes para 
as mãos antes das refeições.  

• A refeição deve ser servida diretamente no prato e apenas por uma colaboradora. As bebidas também são 
servidas diretamente no copo. A mesa não pode conter cesto do pão, canecas de água ou garrafas. 
Qualquer manuseamento de alimentos ou loiça deve ser realizado com luvas. Entre cada refeição dos 
utentes, as mesas e cadeiras devem ser higienizadas.  

• As colaboradoras deverão realizar as suas refeições 2 a 2, em toalhas de papel ou diretamente na mesa 
devidamente desinfetada antes e após utilização. A cadeira também deve ser higienizada.  

• O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e 
utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimões, maçanetas de 
portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente 
desinfetante – é fundamental a sensibilização e a formação das pessoas envolvidas nas tarefas de 
limpeza e higienização; Encontra-se afixado na despensa e salão os Planos de higienização dos espaços. 

• Os idosos devem estar distribuídos nos cadeirões e sofás com distanciamento de 2 metros, pelo menos. 
 

 
2.5.Procedimento relativo a consultas médicas não urgentes 

 

- Evitar sempre que possível o envio de utentes em regime residencial ou de internamento a consultas de 
especialidade em Centros de Saúde ou Hospitais, quando as mesmas não se afigurem urgentes ou 
essenciais para a prestação de cuidados ao utente. Todos os idosos que inevitavelmente têm necessidade 
de recorrer ao serviço de urgência deverão cumprir período de quarentena. Quanto às consultas em 
clínica ou consultórios privados, pode ser analisada a necessidade ou não de quarentena, isto no caso do 
utente ser acompanhado por funcionário devidamente preparado e sensibilizado para a proteção do 
utente.  

- Em qualquer caso de urgência contactar a DT ou enfermeira, e nunca acompanhar utente a unidade 
hospitalar 

 
        2.6. Procedimento de dispensa de medicação2 

 

- O funcionamento da Farmácia fica restrito à dispensa de medicação e desde que apresente receita 
médica; 

- A preparação das caixas semanais de medicação é da responsabilidade da farmácia local, pelo que o 
motorista leva as caixas vazias e levanta as caixas preparadas numa caixa em plástico que é desinfetada 
à saída e entrada da instituição. Todas as caixas individuais são igualmente higienizadas uma a uma.  
 

2.7.Procedimento de admissão de utente 

Antes de realizar a admissão de um novo utente, é obrigatório o despiste para Covid-19. Qualquer que seja o 
resultado, o novo utente é submetido a um período de quarentena de 14 dias, em quarto individual. À chegada do 
utente à instituição todos os pertences devem ser deixados na entrada exterior da instituição para desinfeção. O 
utente deve entrar na instituição após desinfetar os pés no tapete da entrada e colocar máscara cirúrgica. Ainda 
deve imediatamente tomar banho completo de chuveiro e posteriormente cumprir período de isolamento. Durante 
esse período, a equipa de enfermagem irá responsabilizar-se para que sejam monitorizados eventuais sintomas, 
através de registo próprio no My Sénior. Os bens do utente não poderão ser partilhados com ninguém. 

 A entrada no espaço individual obriga à colocação de novo equipamento de proteção (touca, máscara FFP2, 
bata, luvas e pezinhos), sendo que no final da visita é obrigatório colocar o equipamento em lixo para 
contaminados, colocado junto à porta do quarto. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos 

                                                           
2
 Eventualmente aplicável às Farmácias Comunitárias 



            PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Mod. R. IE.15/1 Reprodução proibida sem autorização do organismo emissor  Pág.12 / 15 

revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas 
(ex. corrimões, maçanetas de portas, botões de elevador).  

A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desinfetante conforme plano de 
higienização afixados. Nos casos de isolamento, estes quartos deverão ser os últimos a serem higienizados e cada 
pano/mopa utilizado em cada local deverá ser colocado num saco do lixo para lavagem à parte. Também a higiene 
diária desses utentes deverá ser a última realizar-se após todos os restantes residentes.  

 

 

2.8.Procedimento de evacuação em caso de Incêndio 

Conforme referência no ponto 2.4, existe um trajeto definido no âmbito da separação dos pisos. Em caso de 
incêndio ou necessidade de evacuação urgente dos utentes, deve ser contactado primeiramente os serviços 
administrativos ou o motorista da instituição (Sr. Felisberto) para agilizar os procedimentos iniciais. Quanto à 
evacuação dos utentes esta é levada a cabo pelas AAD e ASG de serviço e no que diz respeito aos utentes do 
primeiro piso podem ser deslocados pela porta frontal da instituição, utilizando as portas de emergência. A 
alternativa para os utentes do piso de baixo é a deslocação pelo corredor da cozinha e saída pelas traseiras da 
cozinha, ou no caso de impossibilidade, circular pelo lado dos gabinetes, retirando as barreiras de proteção junto à 
secretaria e saindo pelas portas de emergência da frente.  

2.9. Procedimento em caso de surto de covid de utentes na instituição 

Em caso de período de quarentena por infeção de Covid-19 a cumprir por utentes, devem ser 
reorganizados os quartos. Isto é, deslocar todos os utentes infetados para os quartos que ficam no fundo do 
corredor após sala de estar (com copa), de forma a que haja separação física com os restantes quartos. A higiene 
dos residentes infetados deve ficar para o final de todas as higienes e deverão aceder a esses quartos pela porta 
de emergência que fica no final do corredor. É obrigatória a utilização dos EPI´s (touca, pezinhos, máscara FFP2, 
luvas e bata) antes da entrada no quarto. Á saída do mesmo deixar o respeito material em contentor do lixo 
disponibilizado no WC do quarto. NUNCA REUTILIZAR os mesmos EPI´s para outros utentes. Após a realização da 
higienização desses quartos, que também deverá ficar para o fim, os lixos contaminados são recolhidos e 
colocados no respetivo contentor de controlo ambiental.  

      2.10.Falecimento de utente contaminado na instituição 

 Em caso de óbito de um utente confirmado com SARS-CoV-2, só devem estar presentes no quarto os 
profissionais estritamente necessários, todos devidamente equipados. 

 Conforme atualização da Norma 002/2020 de 16/03/2020 a 03/07/2020 , “Tratando-se de um óbito de um 
caso confirmado SARS-CoV-2/COVID-19, em seguimento no hospital, numa instituição ou no domicílio e não 
havendo intervenção das forças policiais, o mesmo é verificado pelo médico chamado ao local “.   
 É então contactada a enfermeira e a Diretora técnica da instituição que agilizam o contacto com o médico 
assistente Dr. Manuel Sampaio que deve verificar e certificar o óbito. Deve ser contactada posteriormente a 
Unidade de Sáude Pública. 

    “Todo o óbito ocorrido numa instituição com casos positivos ou em utente ou trabalhador que tenha 
apresentado sintomas compatíveis com COVID-19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória) deve ser considerado 
um caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2, pelo que o teste post mortem de deteção de SARS-CoV-2 é 
mandatório.” 

A equipa de serviço que se deparou com o cadáver, deverá equipar-se com fatos completos de proteção, 
máscara FFP2 KN95, luvas de nitrilo (2 pares em simultâneo), touca, pezinhos e viseira, e acondicionar o corpo no 
lençol absorvente que faz parte integrante do saco de cádaver, colocar e encerrar adequadamente. Desinfetar a 
parte externa do saco com álcool em spray e encaminhar o cadáver para a o local definido (sala de pessoal da 
creche 2, junto à saída lateral) .  

O equipamento utilizado pelas colaboradoras deverá ser imediatamente retirado e colocado em saco do lixo 
para contaminados e a área envolvente e quarto do falecido utente desinfectados.  

Todos os restantes procedimentos ficarão a carga da agência funerária.  
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3. CONCLUSÃO 

 

A consulta da Norma 006/2020 de 26 de fevereiro 2020 é fundamental, assim como outras normas que possam 
ser emanadas pela DGS.  

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS ou outras formas de 
comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas e entidades 
locais de Saúde, ACES e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a correta 
identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação clínica dos 
utentes e equipas. 

 

 

 

Este Plano foi atualizado a 08/09/2020 

Virgínia Araújo 
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ANEXO I – Registo individual em caso de isolamento profilático (colaborador) 

Nome  

Data de Nascimento    

Entidade empregadora  Categoria profissional  

Posto de trabalho  Atividade profissional  

Distrito  Localidade  Freguesia  

 

D
ia

 1
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 2
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 3
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 …
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 1
4 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 
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Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

 

Em caso de isolamento profilático em utentes, este registo é efetuado na aplicação “MY Sénior” 

 

 

 

Anexo II - Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

 

Serviços/ Atividades Trabalhadores em serviço 
Trabalhadores a garantirem a 

substituição 

Serviços Administrativos Sandra Gonçalves e Sofia Moreira Dra. Carla Costa 

Enfermagem Francisca Ferreira  Joana Dias ou Renata Moreira 

Cuidados ao idoso Todas as AAD  
Equipas em período de descanso ou 
férias  

Limpeza Todas as ASG 
Colaboradoras  em período de 
descanso ou férias  

 


