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Na atual situação relacionada com o COVID 19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam 

a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais, observando as 

informações e orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde (DGS), das quais se destacam as 

seguintes: 

• Informação da DGS n.º 006/2020, de 26/02/2020 – Procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância em empresas / Elaboração de Plano de Contingência; 

• Orientação da DGS n.º 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 20/03/2020, a 

27/03/2020 e a 07/04/2020 – Procedimentos para Estruturas de apoio a pessoas 

idosas. 

• Orientação da DGS n.º 009/2020, atualizada a 13/04/2020 – Uso de máscaras na 

comunidade; 

• Informação da Interprev – protocolo de entrada em casa, protocolo de saída de casa 

e protocolo de convivência com pessoas de risco; 

• Norma da DGS n.º 007/2020, de 29/03/2020 – Prevenção e Controlo de infeção 

COVID – 19 – EPI (Equipamentos de Proteção Individual); 

• Orientação da DGS n.º 014/2020, de 21/03/2020 – Limpeza e desinfeção de 

superfícies e estabelecimentos de atendimento ao publico e similares; 

• Guia de recomendações para o Serviço de alimentação para pessoas idosas – DGS; 

• Orientação da DGS n.º 011/2020, de 11/05/2020 – Plano de Operacionalização das 

visitas a Estruturas de apoio a pessoas idosas. 

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 

 

INTRODUÇÃO 
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Assim, o presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar 

os efeitos de uma possível contaminação da população da Associação Nacional de Apoio ao Idoso 

(ANAI) com o SARS-CoV-2. 

 Este plano de contingência aplica-se a toda a população da ANAI (trabalhadores, utentes ou 

alunos) e terceiros que se encontrem nas instalações desta Instituição. Deve ser entendido como 

um documento base de trabalho, que facilite e agilize a efetivação de uma matriz de 

planeamento no âmbito da infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, 

nomeadamente os procedimentos adotar perante um trabalhador ou um utente ou aluno com 

sintomas desta infeção, bem como a adoção de metodologias que minimizem o seu impacto, 

garantindo tanto quanto possível, a continuidade da prestação dos seus serviços ou mesmo de 

apoio às organizações de saúde pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde (SNS). 

  

 A informação do presente documento deverá ser atualizada a qualquer momento, tendo em 

conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. 

A Direção da Instituição nomeou o grupo para operacionalização e gestão deste Plano, 

constituído por  

• Um elemento da Direção – Maria Helena Caldeira Martins 

• A Diretora Técnica - Sónia Vinagre 

• Uma funcionária da UTL - Ana Paula Mamede 

 que terá como principais competências: 

• Divulgar as medidas preventivas e de autoproteção. 

• Garantir a disponibilização de recursos. 

• Operacionalizar o Plano de Contingência. 

• Monitorização da situação avaliando, em cada frase do processo. 

• Garantir a informação à Direção. 

• Garantir os serviços mínimos e os recursos (humanos, logísticos, entre outros) 

necessários ao seu funcionamento. 

• Colaborar e articular com a Autoridade de Saúde e Direção Geral da Saúde. 
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No Capítulo I faz-se a contextualização e o enquadramento geral do plano de contingência. 
 
No Capítulo II estabelecem-se as medidas / procedimentos gerais de acordo com as normas 

emanadas pela DGS: começa-se por enumerar medidas essenciais e prioritárias, identificam-se 

as zonas de isolamento e indicam-se as suas características. Em seguida, explicam-se os 

procedimentos específicos para suspeita de casos com Covid-19 e os procedimentos de vigilância 

de contactos próximos, bem como medidas preventivas e de autoproteção. 

 

No Capítulo III estabelecem-se as medidas / procedimentos adequados aos trabalhadores da 

ANAI, identificam-se os serviços ou atividades de funcionamento essencial, e os trabalhadores e 

e equipas para garantir os serviços mínimos caso seja necessário. Seguidamente explicam-se com 

detalhe os procedimentos específicos para os profissionais (limpeza e desinfeção de espaços, 

equipamentos e superfícies, preparação e confeção de refeições), bem como procedimento na 

circunstância de haver um trabalhador contaminado. 

Nos Capítulos seguintes estabelecem-se as medidas / procedimentos adequados à Universidade 

do Tempo Livre e ao Centro de Dia, assim como  às oficinas de pintura, cerâmica e bordados da 

Oficina do Idoso. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1. Geral 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 

coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em Inglês 

“Severe Acute Respiratory Syndrome”. A nova estirpe do coronavírus foi descoberta em 

31/12/2019, após casos registados na China, na cidade de Wuhan. Até à data nunca tinha 

sido identificado em humanos ( http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/13842).  

 

1.2. Enquadramento 

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho 

(SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e 

saúde no trabalho” (RJPSST – Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação. 

É obrigação do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e 

de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em contam os princípios gerais de 

prevenção (art.º 15º do RJPSST). As prescrições mínimas de proteção da segurança e da 

saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos no contexto 

de trabalho estão estabelecidas no Decreto Lei n.º 84/97, de 16 de abril. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavirus 

SARS-COV-2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com 

sintomas desta infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da 

DGS, nomeadamente a Norma 006/2020, de 26/02/2020 e Decreto Lei n.º 135/2013, de 

4 de outubro. 

Capítulo I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/13842
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De acordo com a orientação n.º 009/2020, atualizada a 20/03/2020, o sucesso das 

medidas preventivas depende da colaboração dos cidadãos e das instituições. É 

importante incentivar e salvaguardar o papel específico das instituições, nomeadamente 

aquelas que lidam com populações de risco como pessoas idosas ou com doenças 

crónicas. Desta forma, devem ser identificados os procedimentos a dotar perante um 

utente com sintomas desta infeção, de acordo com a Informação disponibilizada nas 

orientações da DGS, nomeadamente a orientação n.º 009/2020, de 11/03/2020 

atualizada a 20/03/2020, a 27/03/2020 e a 04/04/2020 – Procedimentos para Estruturas 

com respostas dedicadas a pessoas idosas. 

 

1.3. Definição de caso suspeito 

De acordo com a DGS n.º 006/2020, de 26/02/2020, considera-se caso suspeito o 

seguinte: 

 

Critérios Clínicos Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda (febre, ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não de hospitalização 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 

sintomas 

Ou 

Contacto com caso confirmado ou provável 

infeção por SARS – CoV-2/COVID-19, nos 14 dias 

antes do início dos sintomas 

Ou 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado 

numa instituição de saúde onde são tratados 

doentes com COVID-19 

 

1.4. Transmissão da Infeção 

De acordo com a Norma da DGS n.º 007/2020, de 29/08/2020, o atual conhecimento 

sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento à data sobre os casos 

de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 

A transmissão de pessoa a pessoa foi confirmada e julga-se que ocorra durante uma 

exposição próxima a uma pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 
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respiratórias produzidas, quando tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz e olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com 

uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, o contacto com 

a boca, nariz ou olhos, pode conduzir igualmente à transmissão da infeção. 

 

2. EXECUÇÃO 

 

2.1. Definição de procedimentos de comunicação, informação e responsabilidades 

2.1.1. Junto dos trabalhadores 

• Informação aos trabalhadores. 

• Divulgação das medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da 

informação sobre a doença. 

• Elaboração e divulgação das Instruções de Trabalho relacionadas com a 

implementação do Plano de Contingência. 

• Divulgação do Plano de Contingência. 

• Entrega de um exemplar ao Plano de Contingência e suas atualizações a todos os 

trabalhadores que não estejam impedidos do exercício das suas funções. 

• Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia. 

• Possibilidade de ministrar formação a todos os colaboradores. 

 

2.1.2. Junto dos alunos, utentes e seus familiares 

• Informação aos alunos, utentes e familiares (comunicação por e-mail, pelas redes 

sociais e por contacto telefónico ou videochamada). 

• Divulgação das medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da 

informação sobre a doença. 

• Divulgação dos responsáveis pelo Plano de Contingência. 

• Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia. 

• Garantir os serviços mínimos e os recursos (humanos, logísticos, entre outros) 

necessários ao seu funcionamento. 

• Colaborar e articular com a Autoridade de Saúde e Direção Geral da Saúde. 
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2.2. Profissionais de saúde e contactos 

• SNS 24: 808 24 24 24 

• Delegado de Saúde: Dr. José Almeida (jjalmeida@arscentro.min-saude.pt): 

910018661 

• Centro de Saúde de Celas: Dr.ª Catarina Isabel Barra Marques: 918135878. 

• Bombeiros Sapadores de Coimbra: 239 792 800 

• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra: 239 822 323 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A COVID-19 PODE PROVOCAR NA ORGANIZAÇÃO 

A Instituição deve estar preparada para a possibilidade de suspender serviços ou encerrar 

respostas sociais, devido à doença de alunos e/ou utentes, dos trabalhadores ou outras situações 

possíveis. Neste contexto é necessário avaliar: 

• As atividades imprescindíveis para o funcionamento da Instituição e aquelas que se 

podem reduzir ou encerrar. 

• Os recursos essenciais que são necessário para manter o funcionamento. 

• As pessoas que são necessárias garantir, sobretudo para as atividades que são 

imprescindíveis para o funcionamento da Instituição. 

• As pessoas, nomeadamente familiares, visitantes ou outros que, pelas suas atividades 

e/ou tarefas, poderão ter um maior risco de infeção por COVID-19. 
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1. MEDIDAS ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS 

Considerando o estado atual de desenvolvimento da COVI-19, são adotadas pela ANAI as 

seguintes medidas:  

• Afixação dos contactos do grupo de gestão do plano de contingência no Centro de Dia e 

na Universidade do Tempo Livre. 

• Disponibilização de solução antissética de base alcoólica em locais estratégicos (nas 

entradas principais, receção, serviços administrativos, zona de refeições, e viaturas), 

conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos. 

• Colocação de dispensadores de desinfetante próximos de locais de grande fluxo de 

pessoas e em particular, onde seja difícil a lavagem de mãos. 

• Avaliação do funcionamento dos sistemas de ventilação e climatização. 

• Distribuição de equipamentos de proteção individual . 

• Disponibilização de áreas de isolamento de acordo com os serviços / respostas sociais. 

• Disponibilização de Kit com material necessário e obrigatório, cujo uso se destina a casos 

suspeitos, na área de isolamento. 

• Avaliação, caso a caso, da necessidade de reuniões internas e externas. 

• Redução, sempre que se justifique, do número de visitantes em atendimento presencial, 

dando preferência à informação via telefone ou e-mail. 

• Avaliação regular da situação e funcionamento dos serviços. 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

MEDIDAS / PROCEDIMENTOS GERAIS 



 

13 Associação Nacional de Apoio ao Idoso – Coimbra 

Plano de Contingência: COVID-19 

 

2.  ZONA DE ISOLAMENTO 

a) É estabelecida uma “zona de isolamento n.º 1” – zona situada no piso 2 da R. Pedro 

Monteiro (Gabinete) que se destina à situação de um caso suspeito. 

b) É estabelecida uma “zona de isolamento n.º 2” – zona situada no piso 0 da R. João 

Cabreira (sala das funcionárias) que se destina à situação de um caso suspeito. 

c) As zonas de isolamento devem ter as seguintes características: 

a. Ventilação natural ou sistemas de ventilação mecânica, com revestimentos lisos e 

laváveis. 

b. Espaço equipado com: telefone interno e cadeira para descanso e conforto da 

pessoa enquanto aguarda a validação do caso e eventual transporte pelo INEM. 

c. Instalações sanitárias de fácil acesso, devidamente equipadas com doseador de 

sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva da pessoa com sintomas / 

caso suspeito. O circuito a privilegiar quando uma pessoa com sintomas se dirigir 

para a área de “isolamento” deve ser estabelecido de forma a evitar locais de 

maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

d. Preenchimento do Registo individual em caso de isolamento, com monitorização 

diária dos sintomas da COVID-19, conforme o anexo II. 

 

3. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUSPEITA DE CASOS COM COVID-19 

A Associação Nacional de Apoio ao Idoso recomenda que sejam adotados os seguintes 

procedimentos: 

• Registo de todos os contactos com um caso suspeito, pelo grupo de gestão do plano 

de contingência a quem deve ser reportada cada situação.  

• Registo do número de casos assinalados na Instituição, em estreita articulação com a 

entidades responsáveis e as Autoridades de Saúde. 

• Acompanhamento da situação clínica das pessoas afetadas. 

• Implementação de novas medidas de limpeza e higienização  

• Difusão de toda a informação pertinente, tendo o cuidado de evitar alarmismos 

 



 

14 Associação Nacional de Apoio ao Idoso – Coimbra 

Plano de Contingência: COVID-19 

 

4. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

a. Considera-se “contacto próximo” uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

b. O contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

• “Alto Risco de Exposição” que é definido como: 

a) Utente ou trabalhador do mesmo serviço (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso. 

b) Pessoa que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 

num espaço fechado. 

c) Pessoa que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos e talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração ou gotículas respiratórias. 

 

• “Baixo Risco de Exposição” que é definido como: 

a) Pessoa que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex: 

em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas / secreções 

respiratórias através da conversa face a face superior a 15 minutos, tosse ou 

espirro. 

b) Pessoas que prestaram assistência a caso confirmado, desde que tenham seguido 

as medidas de prevenção (ex.: utilização da máscara e luvas, etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

Perante um caso confirmado por COVID-19, alem do referido anteriormente, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância dos contactos próximos, relativamente ao 

início da sintomatologia. 

• Para os efeitos de gestão dos contactos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o grupo de gestão do plano de contingência, deve: 

a) Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais). 

b) Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 
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Vigilância de contactos próximos 

Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 

Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde 
Local durante 14 dias desde a última 
exposição 

Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar. 

Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar 

Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho 

Restringir o contato social ao indispensável  

Evitar viagem  

Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da última 
exposição 

 

A auto monitorização diária, feita pela própria pessoa, visa a avaliação da temperatura corporal 
(medir duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e verificação de tosse ou 
dificuldade respiratória 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e a pessoa estiver na Instituição devem-se iniciar os 
“Procedimentos num Caso Suspeito” 

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 
encerrada para COVID-19 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS E DE AUTO PROTEÇÃO 

Serão escrupulosamente observadas as medidas preventivas e de autoproteção 

permanentemente enunciadas pela autoridade de saúde, nomeadamente: 

 

a. Medidas para redução do risco de transmissão do SARs-COv-2: 

De acordo com a orientação n.º 009/2020, da DGS, de 20 de março de 2020, deve verificar-

se o seguinte: 

a) A Instituição deve assegurar-se que todas as pessoas que vivem, trabalham e 

frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta 

respiratória e da lavagem das mãos, assim como outras medidas de higienização e 

controlo ambiental (anexo I). 

b) As instituições devem ainda certificar-se que estão delineados os circuitos adequados, 

e que estão preparados para acatar a restrição ou limitação de visitas a pessoas  

externas à Instituição, caso a Autoridade de Saúde local, regional ou nacional o 

determine. 
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b. Medidas coletivas 

a) Estar atento e implementar as diretivas e recomendações emanadas da DGS, inseridas 

com regularidade no seu portal (www.dgs.pt). 

b) Estar atento e implementar as diretivas e recomendações emanadas pela Autoridade 

de Saúde (Delegado de Saúde e Centros de Saúde) e entidades de tutela, 

nomeadamente o Instituto de Segurança Social, I.P. (Centro Distrital de Coimbra) e 

União das IPSS de Coimbra, consultando os respetivos sítios e correspondência 

eletrónica. 

c) Afixar em espaços visíveis os folhetos /orientações distribuídas pela DGS contendo 

informação detalhada sobre os sintomas da COVID-19 e sobre as respetivas medidas 

de autoproteção, prevenção e minimização e controlo de risco. 

d) Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum 

dentro das instalações, nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, 

cozinhas e zonas sanitárias. 

 

 

c. Medidas individuais 

a) Lavar as mãos regulamente, de preferência de 2 em 2 horas e sempre antes das 

refeições. 

b) Nunca espirrar para as mãos nem para o ar, sempre que possível fazê-lo para um 

lenço de papel deitando-o de seguida para o lixo. 

c) Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca. 

d) Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimento das mãos. 

e) Se apresentar sintomas de gripe (aumento súbito da temperatura corporal– mais 

que 38°C, tosse ou nariz entupido, dor de garganta, dores corporais ou 

musculares, dores de cabeça, fadiga, arrepios de frio, vómitos ou diarreia), 

proceder da seguinte forma: 

• Ficar no local de residência e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24, 

telefone n.º 808 24 24 24, tomando nota das indicações recebidas. 

• Informar a instituição, da situação e das indicações recebidas. 

http://www.dgs.pt/
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f) Caso seja diagnosticada a COVID-19 a um familiar direto que partilhe consigo a 

habitação ou com o qual mantenha estreito contacto (cônjuge, pais, filhos, avós, 

etc.), deve informar a ANAI, não sendo permitido o acesso às respetivas 

instalações. 

g) Executar de maneira sistemática os gestos de prevenção e autoproteção 

universais. 

h) Em caso de lhes ser solicitado ajuda por uma pessoa febril, que em breve 

avaliação se suspeite que possa estar infetado com o vírus COVID-19, contactar 

de imediato o serviço de atendimento, Linha de Saúde 24, telefone n.º 808 24 

24 24, referenciar o doente, solicitar orientação e proceder de acordo com as 

instruções recebidas. 

i) A haver a necessidade confirmada de transporte de uma pessoa devem ser 

observadas as seguintes regras: 

• Abordar a pessoa em questão com o equipamento de proteção individual 

(viseira, máscara, bata descartável e luvas). 

• Colocar máscara de proteção na vítima. 

• Limitar a utilização do equipamento ao estritamente necessário. 

• O sistema de ar condicionado ou de circulação de ar só pode voltar a ser 

utilizado depois da desinfeção do espaço.  

j) Após cada isolamento, com sintomas ou suspeita de COVID-19, proceder da 

seguinte forma: 

• Remoção de toda a matéria orgânica existente utilizando panos de 

limpeza descartáveis ou similares. 

• Remoção de todo o material descartável que tenha sido usado durante o 

isolamento. 

• Normal desinfeção do espaço com o desinfetante habitual ou em 

alternativa com a utilização de lixivia na concentração 1:100 (10 ml de 

lixivia para 1 litro de água), permitindo um tempo de atuação de pelo 

menos 10 minutos. 

• Lavar as mãos com água e sabão e aplicar solução alcoólica. 
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1. MEDIDAS GERAIS A IMPLEMENTAR 

Na elaboração deste Plano de Contingência responde-se às 3 questões que a Norma 

006/2020 define como basilares: 

a) Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na Instituição? 

b) O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 

c) O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção 

na Instituição? 

Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e 

muitos serviços poderão 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 definir quais os 

recursos humanos destacados para o normal funcionamento desses serviços, as equipas de 

substituição prontas para entrar ao serviço em caso de necessidade. 

 

 

• Identificação dos serviços ou atividades de funcionamento essencial 

Identificação dos serviços ou atividades 

imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 

reduzidos ou fechados 

Serviço de apoio Domiciliário 

Serviço de Apoio Permanente 

Lavandaria 

Higienização de espaços e equipamentos 

Serviços administrativos 

Centro de Dia 

Universidade do Tempo Livre 

Banco de Ajudas Técnicas 

Atividades de animação sócio cultural 

 

 

 

Capítulo III 

MEDIDAS / PROCEDIMENTOS ADEQUADAS AOS PROFISSIONAIS 



 

19 Associação Nacional de Apoio ao Idoso – Coimbra 

Plano de Contingência: COVID-19 

 

 

• Afetação de trabalhadores e previsão de equipas para garantir os serviços mínimos 

Serviços / Atividades 
Trabalhadores em 

serviço 

Trabalhadores a garantir nos serviços 

mínimos 

Serviço de apoio Domiciliário 7 
2 equipas de 2 trabalhadoras 

(funcionamento em espelho) 

Serviço de Apoio Permanente 3 2 

Lavandaria 1 1 

Higienização de espaços e 

equipamentos 
2 1 

Serviços administrativos 3 1 

 

Outro aspeto a considerar é o do funcionamento de recursos essenciais às atividades 

imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos 

à instituição. 

Atividade / tipo de serviço Empresa Contactos 

Produtos químicos e 

acessórios de limpeza 
Elioter 

239 569 917 

Solução antissética de base 

alcoólica 
 

 

Equipamentos de proteção 

individual 

Eletromédica 

Talinamed 

239487150 

239832071 

Produtos alimentares Delta Business i. 3 030 

 

 

2. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS PROFISSIONAIS 

a) Recomenda-se que todos os profissionais que contactam com utentes / residentes usem 

máscara cirúrgica, seguindo as indicações da Norma 007/2020 e Orientação 019/2020, da 

DGS. 

b) Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual adequado à resposta social e 

serviço em causa, que deve ser colocado, utilizado e removido de acordo com o Anexo I. 

c) Todos os profissionais da instituição deverão observar medidas estritas de higiene das 

mãos e etiqueta respiratória assim como o distanciamento entre pessoas (1 a 2 metros), 

com exceção da proximidade necessária para a prestação de cuidados. 
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d) Os cuidadores / funcionários devem ser separados por grupos, com menor contacto 

possível entre eles, para atendimento dedicado a grupos definidos de utentes (os mesmos 

cuidadores para os mesmos utentes). 

e) Os profissionais que apresentem sintomas não devem apresentar-se ao serviço. 

f) Os profissionais que apresentam sintomas e, se já estão a trabalhar devem dirigir-se para 

a área de isolamento designada, iniciando-se o procedimento de orientação de caso 

suspeito em instituição. 

g) A Instituição deve ter definido, no seu plano de contingência, como proceder à 

substituição dos trabalhadores que forem casos suspeitos, de forma a continuar a 

satisfazer as necessidades dos utilizadores, sem interrupção. 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS E 

SUPERFÍCIES 

 

a. Superfícies críticas na transmissão da COVID-19 

De acordo com a orientação da DGS n.º 014/2020 de 21/08/2020, todas as superfícies podem 

ser veículos de contágio, mas o risco desse contágio varia consoante a frequência de 

manipulação, toque ou de utilização. 

As superfícies com maior risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as 

superfícies manipuladas ou tocadas por muitas pessoas e, com muita frequência ao longo do 

dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, 

tablets e teclados de computadores, principalmente quando utilizados por várias pessoas, 

botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismo, mesas, bandadas, 

cadeiras, corrimões, jogos didáticos e de estimulação cognitiva, dinheiro, entre outros. 

 

b. Medidas gerais para atendimento ao público 

Para além das regras de etiqueta respiratória e da lavagem correta das mãos já descritas, 

salienta-se, ainda, a importância de: 
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a) Estabelecer um plano de limpeza e higienização das instalações, que deve estar 

afixado em local visível. 

b) Existir um sistema de registo da limpeza com a identificação das pessoas responsáveis 

e a frequência com que é realizada. 

c) Nesta fase, a frequência de limpeza ser aumentada não bastando cumprir os horários 

habituais de limpeza estipulados anteriormente. 

d) Dotar os profissionais de conhecimentos sobre os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação 

em condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza 

dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e 

desinfeção. 

 

c. Técnicas de limpeza 

Os estabelecimentos devem assegurar-se que a limpeza segue a seguinte técnica: 

a) A limpeza deve ser sempre húmida, não usar aspiradores a seco em zonas públicas, 

salvo se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este 

depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar. Deve ser 

realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as mais 

sujas: 

b) Paredes e teto (se aplicável). 

c) Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimões, outros). 

d) Equipamentos existentes nas áreas. 

e) Instalações sanitárias.  

f) Chão (é o último a limpar). 

 

d. Materiais de limpeza 

Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que: 

a) Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível 

de risco das áreas a limpar. 
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b) Os panos de limpeza devem ser diferenciados por um código de cores, para cada uma 

das áreas, de acordo com o nível de riso. São exemplos: 

• Azul para bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de salas, gabinetes, entre 

outros. 

• Verde para mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos. 

• Casas de banho: amarelo-  panos só para limpar o lavatório e vermelho - pano 

para as sanitas (exterior). 

• A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o 

próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante. 

c) O balde e a esfregona para o chão são, habitualmente, reutilizáveis, pelo que se deve 

garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. 

O balde e a esfregona devem ser diferentes para as áreas atrás referida. Por exemplo: 

o balde e esfregona usados nas casas de banho não devem ser usados nas áreas de 

alimentação ou em outros espaços. 

 

e. Frequência de limpeza 

Em relação à frequência da limpeza, os estabelecimentos devem assegurar que: 

a) a limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de 

base desinfetante para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um produto 

que contém, na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em 1). 

b) A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser realizada, no 

mínimo, 6 vezes ao dia, podendo ser necessário aumentar essa frequência. 

c) Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez, por 

hora). 

d) Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com 

solução de lixivia diluída em água. A frequência da limpeza deve ser, no mínimo, duas 

vezes ao dia. 

e) As instalações sanitárias devem ser lavadas, preferencialmente, com um produto que 

contenha na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação 

e desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve ser, no mínimo, 3 vezes ao dia. 
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f. Produtos de limpeza e desinfeção 

Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção, os estabelecimentos devem assegurar-se 

que: 

a) De forma a serem tomadas as medidas necessárias para proteger a saúde e o 

ambiente e garantir a segurança nos locais de trabalho, é necessário ter na instituição 

as fichas de dados de segurança dos produtos (vulgarmente designadas por fichas 

técnicas) que constam no plano de higienização. 

b) Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e as instruções nos rótulos dos 

produtos e nas fichas de segurança. 

c) Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados 

nas suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação de 

alimentos, por exemplo. 

d) Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados 

os alimentos, em local fechado e devidamente identificado e fora do alcance de 

pessoas com necessidades especiais. 

e) Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico. 

f) Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixivia (hipoclorito de sódio) com pelo 

menos 5% de cloro livre na forma original e o álcool a 70%. 

g) Podem ainda ser utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 

humedecidos no desinfetante e fornecidos m dispensador próprio (facilitando tirar 1 

a 1 sem os contaminar). Estes são produtos que juntam habitualmente na sua 

composição, detergente e desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar 

numa superfície e não devem ser reutilizados em várias superfícies, porque favorece 

a disseminação dos agentes contaminantes. Usar um toalhete para cada superfície e 

descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície depois de usar o toalhete 

desinfetante porque é necessário que a superfície fique molhada durante uns minutos 

até secar ao ar, para ser eficaz. 

h) Existem no mercado, pastilhas de Dicloroisocianurato de sódio (com efeito 

semelhante à lixivia) mas de preparação mais rápida, não necessitando de grandes 

espaços para armazenar. Os utilizadores devem seguir as instruções do fabricante 
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(rótulos) para o seu uso em segurança; estas pastilhas devem ser preparadas só na 

altura da utilização, para manter a sua eficácia. 

i) As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixivia, devem 

ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a 

corrosão ou danificação. 

j) Ao aplicar lixivia ou outro produto semelhante (anexo III), abrir as janelas para arejar 

e renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies. 

 

g. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários que 

realizam limpezas 

Os estabelecimentos devem assegurar-se que os profissionais de limpeza usam: 

• Bata impermeável ou avental impermeável por cima da farda. 

• Uma máscara bem ajustada à face, a máscara deve ser mudada sempre que 

estiver húmida (mínimo 4-6 horas). 

• A colocação e remoção da máscara, bem como do restante EPI deve seguir 

uma sequência especifica, de acordo com a Norma 007/2020, de 29 de março 

da DGS, conforme indicado no Anexo I. 

b) Na desinfeção de áreas de isolamento e/ou em grandes espaços onde se supõe que 

possam ter ocorrido casos de COVID-19 ou eventual disseminação, pode recorrer-se 

ao método de desinfeção efetuado por empresa dessa área. 

 

h. Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes indicações: 

a) Preparar a solução de lixivia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% 

ou mais de cloro livre. A lixivia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 

deve ser a 0,1% na proporção de 1 parte de lixivia para 99 partes iguais de água (Anexo 

III). 

b) Lavar primeiro as superfícies com água e detergente. 

c) Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies. 

d) Deixar atuar a lixivia nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos. 
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e) De seguida enxaguar as superfícies só com água quente. 

f) Deixar secar ao ar. 

 

i. Instalações sanitárias 

Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas. Seguir a sequência: 

a) Iniciar a limpeza pelos lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

Seguir a sequência: 

a. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e 

superfícies à volta deste; 

b. Limpar as sanitas 

c. Limpar o chão 

d. Limpeza da sanita 

• Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba. Se houver 

urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo. Não deitar lixivia ou 

produtos com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa 

nociva para a saúde. Aplicar o produto detergente com base desinfetante, 

deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos. Esfregar bem por dentro com o 

piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo. Volte a 

puxar a água. 

• Parte exterior da sanita: Espalhar o detergente / desinfetante na parte de 

cima da sanita e sobre os tampos. Esfregar com o pano: primeiro os tampos e 

só depois, a parte exterior da sanita (em cima e dos lados). Passar com pano 

só com água. Deixar secar ao ar. Limpar e desinfetar bem o botão do 

autoclismo. Pode desinfetar também com álcool a 70°/80°. 

e. No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em 

desinfetante em todas as torneiras. 

f. Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas 

de banho. 
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j. Áreas de preparação de alimentos 

a. Os materiais de limpeza são específicos para estas áreas e seguem as regras 

definidas pela legislação em vigor. 

b. Deve haver panos diferentes de limpeza para as bancadas e utensílios destas; as 

mesas, cadeiras e outro mobiliário; material específico para o chão. 

c. Os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes devem ser produtos que não 

contaminem os alimentos). 

d. Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em 

confeção ou em exposição. 

 

k. Viaturas 

a. As viaturas afetas ao Serviço de Apoio Domiciliário devem ser utilizadas pela 

mesma equipa durante toda a semana. No final da semana, são desinfetadas e 

limpas para acolher a nova equipa na semana seguinte. 

b. Deve-se ter particular atenção à desinfeção do volante, chave, manete das 

mudanças, cintos e puxadores das portas. 

c. A viatura adaptada a SAD deve ser, semanalmente, objeto de limpeza e 

desinfeção de todas as gavetas e compartimentos, quer de transporte de 

refeições, quer de arrumos ou transporte de roupas. 

d. A viatura de transporte de idosos deve ser objeto de desinfeção nos bancos com 

desinfetante de tecidos, bem como nos puxadores e portas. Esta desinfeção deve 

ser diária. 

e. O volante, chave, manete das mudanças, cintos e puxadores das portas deve ser 

limpo e desinfetado com produtos para o efeito, semanalmente ou sempre que 

ocorra mudança de condutor. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES 

Reforçar as boas práticas de higiene durante a preparação e confeção dos alimentos pelas 

colaboradoras, neste período, é de extrema importância. Assim, destacam-se as seguintes 

orientações definidas pela Organização Mundial de Saúde: 
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a. Lavar adequadamente as mãos antes de iniciar a preparação / confeção dos alimentos e 

também frequentemente durante o processo. 

b. Lavar as mãos sempre que for à casa de banho. 

c. Aficar, em local visível, as instruções emanadas pela DGS sobre higienização das mãos. 

d. Assegurar o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória. 

e. Seguir escrupulosamente os procedimentos do plano de higienização definido na 

Instituição, alertando que, nesta fase, a frequência de limpeza deve ser aumentada. 

f. Os panos para higienizar dever ser, preferencialmente de uso único, ou seja, exclusivo 

para cada tarefa, sendo necessária a sua lavagem e desinfeção após o termino da tarefa. 

g. Higienizar adequada e frequentemente as superfícies, equipamentos e utensílios 

utilizados na preparação / confeção dos alimentos. 

h. Lavar a louça a temperatura elevada, cerca de 80 °C ou 90 °C. 

i. Limpar e desinfetar regularmente as torneiras, os puxadores, os interruptores, os 

manípulos de portas e outros equipamentos análogos. 

j. Os utensílios de higienização (balde e esfregona) devem ser de uso exclusivo nas áreas de 

alimentação e devem ser higienizados no final de cada utilização. 

k. Os produtos a utilizar para a higienização devem ser produtos que não contaminem os 

alimentos. 

l. Não borrifar com desinfetante em spray; as áreas de preparação, confeção, bem como 

empratamento / distribuição de alimentos. 

m. Utilizar diferentes equipamentos e utensílios, como facas ou tábuas de corte para 

alimentos crus e alimentos cozinhados. 

n. Lavar adequadamente as mãos entre tarefas com alimentos crus e alimentos cozinhados. 

o. Não descongelar os alimentos à temperatura ambiente, mas sim no frigorifico. 

p. Preparar os alimentos retirados do frio o mais rapidamente possível. 

q. Não deixar os alimentos cozinhados mais de duas horas à temperatura ambiente. 

r. Manter os alimentos cozinhados quentes (acima dos 60 °C) até ao momento de serem 

servidos. O empratamento dos alimentos deve também ser feito a temperaturas 

apropriadas. 

s. Lavar muito bem a fruta e os hortícolas (lavagem prolongada com água corrente e 

abundante; no caso dos hortícolas de folha, a lavagem deve ser folha a folha), em especial 
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aqueles que vão ser consumidos em cru. Sempre que necessário, desinfetar com produtos 

próprios. 

A qualidade e a segurança das matérias primas dependem, também, dos procedimentos 

adotados durante o processo de receção / aquisição dos produtos alimentares: 

a. Controlar o horário de receção dos produtos alimentares de modo a que o horário da 

receção não coincida com períodos de maior volume de trabalho e evitando que se 

verifique a receção de produtos alimentares de diferentes fornecedores em 

simultâneo. 

b. Lavar adequadamente as mãos antes e depois da receção dos produtos alimentares. 

c. Utilizar equipamento de proteção do fardamento habitual para o momento da 

receção (utilizar um avental descartável, que é de utilização exclusiva para esta 

tarefa). Podem ser também utilizadas luvas para a realização desta tarefa, sendo que 

a sua utilização deve ser exclusiva para este efeito. 

d. Verificar as características dos produtos alimentares quanto à higiene e salubridades, 

no momento da receção / aquisição. 

e. Desmanchar e remover as embalagens exteriores (embalagens secundárias ou 

terciárias) antes de armazenar os produtos. 

f. Armazenar os produtos alimentares com a maior celeridade possível, em particular 

para os produtos que requerem armazenamento à temperatura de refrigeração ou 

congelação, de modo a não interromper a cadeia do frio. 

 

5. PROCEDIMENTO NA CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER UM CASO SUSPEITO – 

TRABALHADOR 

a. O alerta de um utente com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a 

definição de um caso suspeito de COVID-19), deve ser de imediato comunicado ao 

elemento do grupo de gestão do plano de contingência que esteja presenta na Instituição 

e este deve dirigir-se à ZONA DE ISOLAMENTO; 

b. Nas situações em que o utente com sintomas necessita de acompanhamento ( ex: 

dificuldade de locomoção) para a zona de isolamento, as pessoas que o acompanham ou 

lhe prestam assistência devem colocar , momentos antes de ser iniciar esta assistência, 

uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 
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básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com a pessoa 

doente. 

c. Deve ser colocada uma máscara cirúrgica na pessoa com sintomas (caso suspeito). 

Sempre que possível deve ser assegurada a distância de segurança superior a 1 metro do 

doente. 

d. A pessoa doente (caso suspeito de COVID-19), já na área de “isolamento”, ou o 

colaborador responsável por este, contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 

e. Esta pessoa deve usar mascara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 

deverá ser colocada pela própria pessoa. 

f. Se o Caso Suspeito Não For Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica da pessoa. O utente ou o 

colaborado responsável por este informa o elemento do grupo de gestão do plano de 

contingência da não validação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROCEDIMENTO NA CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

a. No caso de um Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

b. A pessoa doente deverá permanecer na zona de “isolamento” (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do INEM, ativada 

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 direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 
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pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas 

as amostras biológicas para testes laboratoriais. 

c. O acesso das outras pessoas à zona de “isolamento” fica interditado (exceto as pessoas 

designadas para prestar assistência). 

d. O grupo de gestão do plano colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado). 

e. O grupo de gestão do plano informa as restantes pessoas da existência de Caso suspeito 

validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, por indicação da Gerência. 

f. A Autoridade de Saúde Local informa a instituição dos resultados dos testes laboratoriais. 

g. Se o Caso dor Invalidado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais incluindo de limpeza e desinfeção. 

 

7. PROCEDIMENTO NA CIRCUSTÂNCIA DE HAVER UM CASO CONFIRMADO – 

TRABALHADOR 

a. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”. 

b. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior possibilidade de 

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho 

do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

c. A Autoridade de Saúde Local, comunica à DGS informações sobre as medidas 

implementadas na Instituição, e sobre o estado de saúde dos contactos próximos da 

trabalhadora. 
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1. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DO ESTABELECIMENTO 

1.1. As instalações da UTL foram higienizadas em conformidade com a Orientação 

014/2020 da DGS. 

1.2. Estão asseguradas as condições necessárias para adotar as medidas 

preventivas recomendadas: 

a. Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo. 

b. Doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos. 

c. Material para os procedimentos de desinfeção e limpeza, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS. Consultar o anexo IV. 

d. Gestão de resíduo diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

e. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras cirúrgicas para todos os 

funcionários. 

f. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à 

entrada e à saída das instalações. 

1.3. Foram implementados procedimentos de vigilância ativa e cumprimento 

rigoroso de todas as orientações da DGS.  

1.4. Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando 

os meios digitais. 

1.5. Não é exequível a implementação de equipas em “espelho”, pelo que, na 

eventualidade de absentismo por doença dos funcionários (necessidade de 

isolamento ou para prestação de cuidados a familiar), pode ser necessário o 

recrutamento de novos elementos ou, em última instância, o encerramento 

da UTL. 

 

Capítulo IV 

MEDIDAS / PROCEDIMENTOS ADEQUADOS À UNIVERSIDADE DO TEMPO LIVRE - UTL 
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2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento da UTL mantém-se inalterado. 

 

3. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

3.1. É assegurado que todos os profissionais e alunos desta valência têm 

conhecimento do Plano de Contingência COVID-19. O documento será 

enviado por email e estará afixado em lugar visível no placard da Instituição. 

3.2. É disponibilizada informação especifica aos profissionais sobre: 

a. Orientação DGS 009/2020 de 07/04/2020. 

b. Informação DGS 009/2020 de 13/04/2020. 

c. Guia de auto cuidado e bem-estar dos profissionais de saúde durante a 

pandemia. 

d. Norma 007/2020 da DGS – Prevenção e Controlo de Infeção COVID-19 – EPI. 

e. Orientação 014/2020 da DGS: Limpeza e Desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao publico e similares. 

f. Guia de recomendação para o serviço de alimentação – DGS. 

g. Procedimentos Internos a adotar para depósito do lixo. 

3.3. Os alunos serão informados, através de e-mail acerca do início das aulas e 

sobre todas as alterações à organização e funcionamento da Universidade do 

Tempo Livre, face ao contexto da COVID-19. 

3.4. A informação a divulgar aos alunos será, preferencialmente por e-mail ou por 

contacto telefónico. 

3.5. Os alunos deverão informar, através de e-mail, ou contacto telefónico, 

sempre que apresentem sintomas ou tenham estado em contacto recente 

com alguém que apresente sintomas suspeitos de COVID-19. 
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4. ADAPTÇÃO DAS NORMAS REGULADORAS DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO 

4.1. A UTL irá funcionar com as mesmas salas, que serão reorganizadas, através 

da retirada de algum mobiliário, no sentido de garantir mais espaço livre e 

maior facilidade de higienização. 

4.2. A inexistência de espaços extra que possam ser convertidos em salas de aula, 

inviabiliza a subdivisão de turmas. 

4.3. Os horários serão feitos com desfasamento de horas de entrada e de saída 

de modo a evitar a concentração de alunos nos corredores e espaços 

comuns. 

4.4. Será maximizado o distanciamento físico entre alunos. 

 

5. ORGANIZAÇÃO GERAL 

5.1. Será efetuado o desfasamento de horários das disciplinas. 

5.2. À chegada, os alunos devem proceder à desinfeção das mãos e passar no 

tapete desinfetante existente na entrada das instalações. 

5.3. Sempre que possível será assegurada a ventilação natural e o arejamento das 

salas e corredores. 

 

6. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

6.1. Os alunos devem evitar vir acompanhados por familiares, minimizando desta 

forma contactos físicos e permitindo uma maior desobstrução dos 

corredores e espaços comuns. 

6.2. Esta restringido o acesso e permanência de alunos e profissionais com 

sintomas de qualquer doença. 

6.3. As pessoas externas (fornecedores) e outros funcionários da Instituição não 

afetos à UTL devem entrar no estabelecimento devidamente higienizados. 

 

7. ESPAÇO E NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

7.1. É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação 

(como corrimões, interruptores, comandos e maçanetas de portas e janelas). 
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7.2. Estão disponíveis dispensadores de desinfetante nos espaços comuns. 

 

7.3. Proceder-se-á à renovação de ar das salas e espaços fechados, de acordo com 

as orientações da DGS, mantendo, sempre que possível, janelas ou portas 

abertas. 

7.4. Esta assegurada a não utilização do sistema de ventilação em modo de 

recirculação de ar. 

7.5. Deve evitar-se a concentração de pessoas em espaços não arejados. 

7.6. Deve promover-se as regras de etiqueta respiratória. 

7.7. Todos os alunos devem usar máscara. 

7.8. Esta identificada uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de 

COVID-19, equipada de acordo com a orientação 006/2020, da DGS, que se 

encontra destinada para este fim e sempre disponível. 

7.9. É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas, de acordo com as recomendações 

da DGS e, quando necessário, luvas ou outro equipamento de acordo com as 

orientações da DGS. 

7.10. A colocação e remoção da máscara, bem como do restante EPI deve seguir 

uma sequência especifica, de acordo com a Norma 007/2020, de 29 de março 

da DGS, conforme indicado no Anexo I. 

 

8. UTILIZAÇÃO DA CADA DE BANHO 

8.1. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita 

frequentemente (Consultar anexo I). 

 

9. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

9.1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para 

a sala de isolamento: 

a. A sala de isolamento da UTL encontra-se devidamente identificada. 

b. Na sala de isolamento é possível efetuar chamadas telefónicas, dispõe de 

cadeira e desinfetante das mãos. 

c. Será realizado o preenchimento do Registo Individual, em caso de isolamento, 

com monitorização diária dos sintomas da COVID-19, conforme o anexo II. 
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d. As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do 

caso suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação 

de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco. 

e. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas 

pelo caso suspeito e da sala de isolamento, nos termos da Orientação 

14/2020, da DGS. 

f. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em 

dois sacos de plástico resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca 

em ecopontos). 
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1. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DO ESTABELECIMENTO 

1.1. As instalações do Centro de Dia foram higienizadas em conformidade com a 

Orientação 014/2020 da DGS. 

1.2. Estão asseguradas as condições necessárias para adotar as medidas preventivas 

recomendadas: 

a. Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo. 

b. Doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos. 

c. Material para os procedimentos de desinfeção e limpeza, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS. Consultar o anexo IV. 

d. Gestão de resíduo diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

e. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras cirúrgicas para todos os 

funcionários. 

f. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à 

entrada e à saída das instalações. 

1.3. Foram implementados procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso 

de todas as orientações da DGS.  

1.4. Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os 

meios digitais. 

1.5. Serão implementadas equipas em “espelho”, minimizando os riscos de contágio. 

No entanto, por doença dos funcionários (necessidade de isolamento ou para 

prestação de cuidados a familiar), pode ser necessário o recrutamento de novos 

elementos ou, em última instância, o encerramento do Centro de Dia. 

Capítulo V 

MEDIDAS / PROCEDIMENTOS ADEQUADOS AO CENTRO DE DIA 
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2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento do Centro de Dia mantém-se inalterado. 

 

3. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

3.1. É assegurado que todos os profissionais e utentes desta valência têm conhecimento 

do Plano de Contingência COVID-19, bem como os familiares dos utentes. O 

documento será enviado por email e estará afixado em lugar visível no placard da 

Instituição. 

3.2. É disponibilizada informação especifica aos profissionais sobre: 

a. Orientação DGS 009/2020 de 07/04/2020. 

b. Informação DGS 009/2020 de 13/04/2020. 

c. Guia de autocuidado e Bem-estar dos profissionais de saúde durante a pandemia. 

d. Norma 007/2020 da DGS – Prevenção e Controlo de Infeção COVID-19 – EPI. 

e. Orientação 014/2020 da DGS: Limpeza e Desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao publico e similares. 

f. Guia de recomendação para o serviço de alimentação – DGS. 

g. Procedimentos Internos a adotar para depósito do lixo. 

3.3. Os utentes serão informados, através de ofício ou por contacto telefónico de todas as 

alterações inerentes ao funcionamento do Centro de Dia, face ao contexto da COVID-

19. 

3.4. A informação a divulgar utentes preferencialmente por e-mail, por contacto 

telefónico ou em último caso através de ofício. 

3.5. Os utentes deverão informar, através de email, ou contacto telefónico, sempre que 

apresentem sintomas ou tenham estado em contacto recente com alguém que 

apresente sintomas suspeitos de COVID-19. 
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4. ADAPATÇÃO DAS NORMAS REGULADORAS DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO 

4.1. O Centro de Dia irá funcionar com as mesmas salas, que serão reorganizadas através 

da retirada de algum mobiliário, no sentido de garantir mais espaço livre e maior 

facilidade de higienização. 

4.2. A sala designada como “auditório” no 2.º andar (ala direita) funcionará para o 

desenvolvimento de atividades por turnos, permitindo, desta forma, reduzir o 

número de utentes em sala de convívio. 

4.3. Sempre que possível, serão privilegiadas caminhadas e atividades ao ar livre. 

4.4. Sempre que possível será maximizado o distanciamento físico entre utentes. 

4.5. Em anexo ao Plano de Contingência estará uma lista atualizada dos utentes, contactos 

telefónicos e familiar de referência, que será reformulada sempre que existam 

alterações. 

 

5. ORGANIZAÇÃO GERAL 

5.1. Sempre que possível será efetuado o desfasamento de horários das atividades. 

5.2. À chegada, utentes devem proceder à desinfeção das mãos e passar no tapete 

desinfetante existente na entrada das instalações. 

5.3. Sempre que possível será assegurada a ventilação natural e o arejamento das salas e 

corredores. 

 

6. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

6.1. Os utentes serão recebidos apenas à porta da Instituição pelos profissionais 

destacados para o efeito, devidamente equipados com máscara (e, quando 

necessárias luvas ou outro equipamento), de acordo com as orientações da DGS, 

existindo no local um desinfetante à base de álcool para as mãos. 

6.2. O acompanhante do utente nas deslocações à instituição deve obrigatoriamente usar 

máscara bem como o próprio utente, consoante avaliação clínica. 

6.3. O número de pessoas que acompanha o utente nas deslocações à instituição deve ser 

limitado ao estritamente necessário. 

6.4. Devem ser evitadas as visitas a utentes de centro de dia. 
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6.5. Esta restringido o acesso e permanência de utentes e profissionais com sintomas de 

qualquer doença. 

6.6. As pessoas externas (fornecedores) e outros funcionários da Instituição não afetos ao 

Centro de Dia devem entrar no estabelecimento devidamente higienizados. 

 

 

7. ESPAÇO E NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

7.1. É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimões, interruptores, comandos e maçanetas de portas e janelas). 

7.2. É assegurada a higienização frequente dos materiais lúdicos e didáticos. 

7.3. Estão disponíveis dispensadores de desinfetante nos espaços comuns. 

7.4. Proceder-se-á à renovação de ar das salas e espaços fechados, de acordo com as 

orientações da DGS, mantendo, sempre que possível, janelas ou portas abertas. 

7.5. Esta assegurada a não utilização do sistema de ventilação em modo de recirculação 

de ar. 

7.6. Deve evitar-se a concentração de pessoas em espaços não arejados. 

7.7. Deve promover-se as regras de etiqueta respiratória. 

7.8. Todos os utentes devem usar máscara. 

7.9. Esta identificada uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID-

19, equipada de acordo com a orientação 006/2020, da DGS, que se encontra 

destinada para este fim e sempre disponível. 

7.10. É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas, de acordo com as recomendações da DGS 

e, quando necessário, luvas ou outro equipamento de acordo com as orientações da 

DGS. 

7.11. A colocação e remoção da máscara, bem como do restante EPI deve seguir uma 

sequência especifica, de acordo com a Norma 007/2020, de 29 de março da DGS, 

conforme indicado no Anexo I. 
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8. REFEIÇÕES 

8.1. O refeitório do centro de dia será de uso exclusivo dos idosos e funcionárias. 

8.2. Durante o período das refeições, as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas: 

a. A deslocação para a sala de refeições será desfasada para diminuir o cruzamento 

de idosos. 

b. Os lugares na mesa estão marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre pessoas. 

c. Será realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre 

idosos (mesas, cadeiras, entre outros). 

d. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

e. As pausas das equipas para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre os profissionais. 

 

9. UTILIZAÇÃO DA CADA DE BANHO 

9.1. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita 

frequentemente (Consultar anexo IV). 

9.2. As instalações sanitárias encontram-se na sala de centro de dia, sendo uma destinada 

a homens e outra a senhoras. 

9.3. Todos os banhos serão realizados na casa de banho do primeiro andar, sendo a casa 

de banho higienizada entre cada banho, devendo existir um intervalo mínimo de 30 

minutos entre cada banho. 

 

10. TRANSPORTE DE IDOSOS 

10.1. Sempre que possível deve ser privilegiado o transporte individual dos utentes para o 

Centro de Dia (pelos familiares ou pessoa de referência). 

10.2. No caso de impossibilidade, a Instituição assegura o transporte, realizando uma ou 

mais voltas de forma a garantir que na Viatura de 9 lugares viagem apenas 5 idosos e 

na de 5 lugares, viagem apenas 3 utentes. 

10.3. É obrigatório o uso de máscara durante o transporte, sem prejuízo da necessária 

avaliação casuística, em função das patologias e características de cada utente em 

concreto, que torne essa utilização impraticável. 
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10.4. Disponibilização de solução à base de álcool, à entrada e saída da viatura. 

10.5. Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo as orientações da DGS 

(Orientação 014/2020, de 21/03/2020). 

 

11. ELEVADOR 

11.1. A utilização do elevador é feita com a supervisão de uma funcionária e não poderão 

circular mais do que 2 pessoas de cada vez. 

11.2. A higienização do elevador será realizada de forma sistemática. 

11.3. No elevador é obrigatório o uso de máscara. 

 

12. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

12.1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a sala 

de isolamento: 

a. A sala de isolamento da UTL encontra-se devidamente identificada. 

b. Na sala de isolamento é possível efetuar chamadas telefónicas, dispõe de cadeira 

e desinfetante das mãos. 

c. Será realizado o preenchimento do Registo Individual, em caso de isolamento, 

com monitorização diária dos sintomas da COVID-19, conforme o anexo II. 

d. As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso 

suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos de alto risco. 

e. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito e da sala de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020, da DGS. 

f. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 

sacos de plástico resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 

24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 
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1. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DO ESTABELECIMENTO 

1.1. As instalações da Oficina do Idoso / Centro de Dia foram higienizadas em 

conformidade com a Orientação 014/2020 da DGS; 

1.2. Estão asseguradas as condições necessárias para adotar as medidas preventivas 

recomendadas: 

a. Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo. 

b. Doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos. 

c. Material para os procedimentos de desinfeção e limpeza, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS. Consultar o anexo IV. 

d. Gestão de resíduo diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

e. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras cirúrgicas para todos os 

funcionários. 

f. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à 

entrada e à saída das instalações. 

1.3 Foram implementados procedimentos de vigilância ativa e cumprimento 

rigoroso de todas as orientações da DGS.  

1.4. Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os 

meios digitais. 

1.5. Serão implementadas equipas em “espelho”, minimizando os riscos de contágio. 

No entanto, por doença dos funcionários (necessidade de isolamento ou para 

prestação de cuidados a familiar), pode ser necessário o recrutamento de novos 

elementos ou, em última instância, o encerramento da Oficina do Idoso / Centro 

de Dia. 

Capítulo VI 

MEDIDAS / PROCEDIMENTOS ADEQUADOS ÀS OFICINAS DE PINTURA, CERÂMICA E BORDADOS 
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2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento das Oficinas é o seguinte: 

 

Pintura – turma A – Segundas feiras - 9h00 às 12h00 – devendo a entrada na sala ter lugar 

entre as 9h00 e as 9h15min, altura em que será fechada a porta principal, garantindo a 

segurança e a chegada dos utentes de Centro de Dia. 

 

Pintura – Turma B – Segundas feiras - 14h00 às 17h00 - devendo a entrada na sala ter 

lugar entre as 13h45 e as 14h00min, altura em que será fechada a porta principal, 

garantindo a segurança dos utentes de Centro de Dia. 

  

Bordados – Quartas feiras - 14h00 às 17h00 - devendo a entrada na sala ter lugar entre 

as 13h50m e as 14h15min, altura em que será fechada a porta principal, garantindo a 

segurança dos utentes de Centro de Dia. 

 

Cerâmica – Quintas feiras – 9h00 às 13h00 - devendo a entrada na sala ter lugar entre as 

9h00 e as 9h15min, altura em que será fechada a porta principal, garantindo a segurança 

e a chegada dos utentes de Centro de Dia. 

 

Não será permitida a permanência de alunos fora dos horários acima indicados, de forma 

a que possa ser feita a higienização e desinfeção da sala e instalações sanitárias. 

 

 

3. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

3.1. É assegurado que todos os profissionais e alunos desta valência têm conhecimento do 

Plano de Contingência COVID-19, bem como os familiares dos utentes. O documento 

será enviado por email e estará afixado em lugar visível no placard da Instituição. 

3.2. É disponibilizada informação especifica aos profissionais sobre: 

3.2.1. Orientação DGS 009/2020 de 07/04/2020. 

3.2.2. Informação DGS 009/2020 de 13/04/2020. 
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3.2.3. Guia de autocuidado e Bem-estar dos profissionais de saúde durante a pandemia. 

3.2.4. Norma 007/2020 da DGS – Prevenção e Controlo de Infeção COVID-19 – EPI. 

3.2.5. Orientação 014/2020 da DGS: Limpeza e Desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao publico e similares. 

3.2.6. Guia de recomendação para o serviço de alimentação – DGS. 

3.2.7. Procedimentos Internos a adotar para depósito do lixo. 

3.3. Os alunos serão informados, através de ofício ou por contacto telefónico de todas as 

alterações inerentes ao funcionamento das atividades, face ao contexto da COVID-19. 

3.4. A informação a divulgar aos alunos preferencialmente por e-mail, por contacto 

telefónico ou em último caso através de ofício. 

3.5. Os alunos deverão informar, através de email, ou contacto telefónico, sempre que 

apresentem sintomas ou tenham estado em contacto recente com alguém que 

apresente sintomas suspeitos de COVID-19. 

 

4. ADAPATÇÃO DAS NORMAS REGULADORAS DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO 

4.1. As oficinas irão funcionar com a mesma sala, que será reorganizada, através da retirada 

de algum mobiliário, no sentido de garantir mais espaço livre e maior facilidade de 

higienização. 

4.2. Sempre que possível será maximizado o distanciamento físico entre alunos. 

4.3. Em anexo ao Plano de Contingência estará uma lista atualizada dos alunos, contactos 

telefónicos e familiar de referência, que será reformulada sempre que existam 

alterações. 

 

5. ORGANIZAÇÃO GERAL 

5.1. Sempre que possível será efetuado o desfasamento de horários das atividades. 

5.2. À chegada, os alunos devem proceder à desinfeção das mãos e passar no tapete 

desinfetante existente na entrada das instalações. 

5.3. Sempre que possível será assegurada a ventilação natural e o arejamento das salas e 

corredores. 
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6. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

6.1. Os alunos devem entrar nas instalações e dirigir-se à sala onde decorre a sua atividade, 

sendo proibida a entrada na sala do Centro de Dia. 

6.2. Devem ser evitadas as saídas para intervalos no decurso das aulas, de forma a garantir a 

segurança dos utentes do Centro de Dia. 

6.3. Os alunos poderão fazer um intervalo e dirigir-se ao bar da Instituição, entre as 10h30min 

e as 11h00. 

6.4. Devem ser evitadas as visitas a utentes de centro de dia. 

6.5. Esta restringido o acesso e permanência de alunos e profissionais com sintomas de 

qualquer doença. 

6.6. Em caso de desenvolvimento dos seguintes sintomas: quadro respiratório agudo com 

tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38 °C), ou 

dispneia / dificuldade respiratória, contactar de imediato a linha SNS 24 através do n.º 

808 24 24 24, de acordo com a Norma 004/2020, de 23/03/2020, atualizada a 

25/04/2020 da DGS. 

 

7. ESPAÇO E NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

7.1. É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimões, interruptores, comandos e maçanetas de portas e janelas). 

7.2. É assegurada a higienização frequente dos materiais de apoio às atividades e demais 

equipamentos utilizados pelos alunos e/ou pelos profissionais, com produtos 

adequados, várias vezes ao dia, de acordo com a Orientação n.º 014/2020, de 

21/03/2020, da DGS. 

7.3. Estão disponíveis dispensadores de desinfetante nos espaços comuns. 

7.4. Proceder-se-á à renovação de ar das salas e espaços fechados, de acordo com as 

orientações da DGS, mantendo, sempre que possível, janelas ou portas abertas. 

7.5. Esta assegurada a não utilização do sistema de ventilação em modo de recirculação de 

ar. 

7.6. Deve evitar-se a concentração de pessoas em espaços não arejados. 

7.7. Deve promover-se as regras de etiqueta respiratória. 

7.8. Todos os alunos devem usar máscara. 
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7.9. Esta identificada uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID-19, 

equipada de acordo com a orientação 006/2020, da DGS, que se encontra destinada para 

este fim e sempre disponível. 

7.10. É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas, de acordo com as recomendações da 

DGS e, quando necessário, luvas ou outro equipamento de acordo com as orientações 

da DGS. 

7.11. A colocação e remoção da máscara, bem como do restante EPI deve seguir uma 

sequência especifica, de acordo com a Norma 007/2020, de 29 de março da DGS, 

conforme indicado no Anexo I. 

7.12. A casa de banho está dotada de sabonete líquido, toalhetes de papel de uso único 

nas casas de banho e caixote do lixo. 

7.13. Encontra-se afixado o plano de limpeza diária e desinfeção dos espaços, com a 

indicação da pessoa responsável e data. 

7.14. Será assegurada, semanalmente a desinfeção das instalações com produtos 

especializados para o efeito. 

7.15. Serão disponibilizados lenços de papel descartáveis e existirá um caixote do lixo 

em cada sala. 

7.16. Todos os colaboradores e voluntários devem utilizar máscara e/ou viseira e, 

quando necessário, luvas, em todos os serviços da resposta social. 

7.17. Sempre que a condição clínica o permitir, os utentes, devem usar máscara, sem 

prejuízo da necessária avaliação casuística, em função das patologias e características de 

cada utente em concreto, que torne essa utilização impraticável. 

7.18. Será reforçado o ato de lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de 

todos os profissionais e voluntários, bem como dos alunos. 

7.19. Perante um caso suspeito de infeção, será ativado o plano de contingência. 

7.20. O equipamento de proteção individual e os resíduos produzidos pelo caso suspeito 

devem ser acondicionados e duplo saco de plástico e resistente, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de 

resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

7.21. O s profissionais e voluntários foram informados de como devem proceder em 

caso de identificação de um caso suspeito na Instituição (ver anexo I). 
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8. UTILIZAÇÃO DA CADA DE BANHO 

8.1. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita 

frequentemente. 

8.2. As instalações sanitárias encontram-se na sala das oficinas, não podendo ser utilizada 

outra. 

 

 

9. ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL 

 

9.1. Sempre que possível será privilegiado o atendimento não presencial, mediante a 

utilização de meios de comunicação digitais. 

9.2. Quando for necessário o atendimento presencial, este deverá ser efetuado mediante o 

cumprimento das seguintes regras: 

9.2.1. Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado mediante agendamento 

prévio. 

9.2.2. Devem ser implementadas medidas de atendimento individual, com reserva de 

espaço de espera que cumpra o distanciamento físico de cerca de 2 metros. 

9.2.3. Será disponibilizada solução alcoólica acessível ao público, nos espaços de 

atendimento. 

9.2.4. Deve ser utilizada máscara pelo profissional e pelo cidadão. 

 

10. ELEVADOR 

10.1. A utilização do elevador é feita com a supervisão de uma funcionária e não 

poderão circular mais do que 2 pessoas de cada vez. 

10.2. A higienização do elevador será realizada de forma sistemática. 

10.3. No elevador é obrigatório o uso de máscara. 

 

 

11. INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E TREINO 

11.1. Todos os profissionais e voluntários estão informados sobre o Plano de 

Contingência da Instituição; 



 

48 Associação Nacional de Apoio ao Idoso – Coimbra 

Plano de Contingência: COVID-19 

11.2. Foi facultada informação e treino aos profissionais e voluntários sobre: 

11.2.1. Os conteúdos relativos à ativação do plano de contingência, nomeadamente 

quanto à forma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 nas instalações 

(ver anexo I). 

11.2.2. O acompanhamento da pessoa suspeita da infeção COVID-19 durante o processo 

de isolamento e o encaminhamento para os serviços de saúde competentes. 

11.2.3. A utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente 

sobre a forma de o colocar, manter e retirar (ver anexo I). 

11.3. Todos os alunos são informados das condições e cuidados a ter na frequência da 

atividade, no contexto da pandemia. 

11.4. Será disponibilizado alunos informação escrita sobre: 

11.4.1. O início das atividades e as alterações à organização e funcionamento das oficinas, 

face ao contexto da COVID-19. 

11.4.2. Instruções para informar a instituição sempre que o aluno, ou alguém com quem 

o mesmo tenha estado em contacto recente (nos últimos 14 dias), apresente 

sintomas suspeitos de COVD-19. 

11.4.3. Os circuitos de comunicação com familiar ou pessoa de referência, assegurando 

que a passagem da informação relativa ao aluno é devidamente efetuada 

(privilegiando, sempre que possível, os canais digitais). 

11.4.4. O pagamento de inscrições e comparticipações familiares deve ser feito, sempre 

que possível, por transferência bancária. 

11.5. Serão divulgadas e ensinadas aos alunos as novas práticas de saúde e segurança e 

treinadas as medidas de higiene das mãos, e etiqueta respiratória, uso e manuseamento 

de máscara, regras de distanciamento físico e autocuidado instituídas ao âmbito da 

COVID-19. 

 

12. ATIVIDADES 

12.1. Nesta fase deverão ser evitadas atividades que envolvam maior concentração de 

pessoas. No planeamento das atividades de exterior (pátios, jardins, etc.) e com as 

devidas adaptações deve ser considerada a Orientação 030/2020 de 29/05/2020 da DGS, 

sobre Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e 

Desporto e Outras Instalações Desportivas. 
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12.2. As atividades devem privilegiar tarefas individuais ou desenvolvidas em pequenos 

grupos e apoiadas pelos colaboradores, cumprindo as recomendações gerais da DGS, 

nomeadamente: 

12.2.1. Distanciamento físico: será preconizado o distanciamento de cerca de 2 metros 

(sempre que possível) em todos os momentos (antes, durante e após a atividade, 

em lugares sentados, em pé e pessoas em circulação), para o cálculo da lotação 

máxima do espaço. 

12.2.2. Uso obrigatório de máscara (no caso do utente, se a sua condição física o permitir): 

é recomendado o uso correto e permanente de máscara por todas as pessoas em 

ambiente interior e exterior. 

12.2.3. Circulação de pessoas: as pessoas devem circular pela direita, sempre que 

possível, em sentido único, de forma a evitar o cruzamento entre pessoas. 

12.2.4. Higienização de superfícies: O SARS-COV-2 pode sobreviver nas superfícies e 

objetos durante tempos variáveis, que vão de horas a dias. É essencial serem 

garantidas medidas de higiene das superfícies de uso comum e toque frequente, de 

forma a diminuir a transmissão do vírus. 

12.2.5. Desinfeção e lavagem das mãos: será garantida a possibilidade de lavagem 

frequente das mãos com água e sabão ou com solução antissética de base alcoólica 

(SABA). 

 

13. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

13.1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a 

sala de isolamento: 

13.1.1. A sala de isolamento do Centro de Dia encontra-se devidamente identificada. 

13.1.2. Na sala de isolamento é possível efetuar chamadas telefónicas, dispõe de cadeira 

e desinfetante das mãos. 

13.1.3. Será realizado o preenchimento do Registo Individual, em caso de isolamento, 

com monitorização diária dos sintomas da COVID-19, conforme o anexo II. 

13.1.4. As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso 

suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos de alto risco. 
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13.1.5. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito e da sala de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020, da DGS. 

13.1.6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 

sacos de plástico resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 

horas da sua produção (nunca em ecopontos). 
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Anexo  I -  Orientação 030/2020, de 29/05/2020 
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Anexo II - Registo Individual em caso de Isolamento profilático 
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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, …): 
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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. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 
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Anexo III – Desinfeção com lixivia 
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