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1. ENQUADRAMENTO
Na sequência da Orientação nº 002/2020 de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS) – Infeção por SARS-coV-2
(COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas, o Centro de Solidariedade Social de
Valdozende (adiante designado por CSSV) estabelece o presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo
Coronavirus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar perante qualquer elemento
do CSSV com sintomas desta infeção.
Tendo em conta a situação evolutiva, o presente plano sofrerá as atualizações necessárias, obrigando a manter um
trabalho de estreita articulação com os diferentes interventores. Neste sentido, toda a informação pode ser atualizada a
qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da doença e as recomendações da DGS.

1.1. Respostas sociais e capacidades

Resposta
Social

Creche

Pré-escolar

CATL

SAD

Centro de dia

42

25

32

25

14

ERPI

Capacidade
máxima

20

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente plano de contingência aplica-se a todas as atividades e toda a população do CSSV e documenta os
procedimentos de decisão, coordenação e o processo de comunicação interna e externa, nomeadamente com
as entidades de saúde, segurança social e municipais.
Este plano consiste assim num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente e de
modo articulado em caso de suspeita e/ou infeção pelo Coronavírus.
A elaboração deste plano assim como os procedimentos a adotar perante um colaborador ou utente com
sintomas desta infeção, segue a informação disponibilizada nas orientações da DGS.

3. OBJETIVO
No âmbito de crise pandémica por COVID-19, é importante manter e assegurar a vigilância, prevenção e controlo
de infeção por SARS-CoV-2, definindo diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma possível
contaminação nas respostas sociais do CSSV. Neste sentido, o objetivo principal do plano de contingência visa
manter as atividades da instituição face aos possíveis efeitos do vírus, nomeadamente ausência de
colaboradores e utentes, e respetivas repercussões nas atividades e no ambiente familiar e social de toda a
comunidade.
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Assim, através do presente plano serão reunidos esforços e adotadas metodologias para assegurar, dentro do
possível, a segurança e saúde de todas e manter as atividades da instituição de forma a garantir a prestação de
serviços essenciais e mínimos a todos os utentes.
Neste sentido, são também objetivos deste plano:
1. Garantir o bem-estar dos utentes, nomeadamente pela manutenção dos serviços básicos;
2. Gerir a informação, interna e externa, de modo a que todos possam receber a informação atualizada e
participar no desenvolvimento e operacionalização deste plano;
3. Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de infeção do coronavírus, nos utentes e
colaboradores do CSSV;
4. Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados e recursos necessários, no caso de uma infeção;
5. Estabelecer estratégias para manter em funcionamento os serviços essenciais e mínimos ao bem-estar
dos utentes;
6. Reorganizar e ajustar planos de atividades, planos pedagógicos e consequentemente planos individuais,
alterando as intervenções previstas para intervenções que minimizem os quadros de contágio;
7. Otimizar a utilização de instalações e serviços e planear a sua maximização de acordo com as
necessidades resultantes de uma possível infeção;
8. Definir a estrutura de decisão e de coordenação no CSSV numa situação crítica;
9. Assegurar a atempada recolha e divulgação das comunicações e informações interna e externamente,
principalmente as oriundas nas entidades oficiais de saúde e as ligadas ao novo Coronavírus SARS-CoV2;
10. Preparar o restabelecimento da situação e atividades normais tão rápido e seguro quanto possível;
11. Promover a formação e treino de todos os utentes e colaboradores;
12. Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições parceiras, nomeadamente as de saúde,
envolvidas na resposta à infeção.

4. O QUE É O CORONAVÍRUS
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 “SevereAcuteRespiratorySyndrome”.
A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na cidade de Wuhan;
até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada de 2019-nCov, foi posteriormente
titulada pelo CoronaVirusStudyGroup, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua capacidade de
transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global.
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5. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte:

6. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5micra);
- Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1mícron).
O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros
casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi
confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da
disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais
podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com
uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou
ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pelo CSSV têm em conta as vias de transmissão direta
(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

7. PLANO DE CONTINGÊNCIA
7.1. Aspetos operacionais
A elaboração deste Plano de Contingência responde às 3 questões que a Norma 006/2020 define como basilares:

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na instituição?
2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção porSARS-CoV-2?
3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção na instituição?
Na possibilidade de infeção de colaboradores ou utentes, é expectável o comprometimento do normal
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funcionamento das atividades e serviços do CSSV. Esta situação poderá afetar diferentes áreas de
funcionamento da instituição, inclusive a ausência forçada de colaboradores e utentes. Neste sentido, 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, as equipas de substituição prontas para entrar ao serviço em caso de
necessidade.
Assim:

Atividades/Serviços considerados prioritários e essenciais que

Atividades/Serviços

terão de ser assegurados em caso de infeção.

passíveis de serem
reduzidos ou fechados

- Serviço de confeção de refeições

- Serviços de transporte

- Serviço de lavandaria

- Respostas Sociais da Infância

- Serviços administrativos (garantir os serviços mínimos, com a

(Creche, Pré-escolar e CATL)

possibilidade de reduzir apenas a um elemento o grupo de

- Serviços Administrativos

colaboradores)

- Resposta social de Centro de

- Serviços de limpeza

dia

- Internamento em ERPI

-Serviço de Apoio Domiciliário

- Serviço de apoio domiciliário (serviços básicos essenciais a utentes

- Terapia da fala

sem retaguarda familiar)

-Acompanhamento da equipa

- Resposta social de SAD, ERPI e Domiciliação de serviços de centro

ELI.

de dia (reforço da equipa de colaboradores vindos de outras
respostas sociais ou serviços, de forma a substituir os
colaboradores destas respostas sociais, que possam ficar doentes e
apoiar no possível aumento de atividade)

O encerramento de uma resposta social ou serviço é uma medida que apenas deve ser adotada pela Direção do
CSSV, sob proposta dos técnicos responsáveis pelas respostas sociais e direções técnicas, após avaliação
epidemiológica da situação. Em caso de dúvida, tentar-se-á que ouvir o Delegado de Saúde sobre esta matéria.
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Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição/serviços mínimos em caso de infeção

SERVIÇOS/

TRABALHADORES

ATIVIDADES

EM SERVIÇO

CRECHE

PRÉ-ESCOLAR

CATL

TRABALHADORES A GARANTIREM SERVIÇOS MÍNIMOS

2 Educadoras

Em caso de suspeita ou efetiva infeção, seguiremos as

4 Auxiliares

orientações da autoridade local de saúde, (Delegado de saúde)

1 Educadora

Em caso de suspeita ou efetiva infeção, seguiremos as

1 Auxiliar

orientações da autoridade local de saúde, (Delegado de saúde)

1 Animadora

Em caso de suspeita ou efetiva infeção, seguiremos as

2 Auxiliares

orientações da autoridade local de saúde, (Delegado de saúde)

4 Ajudantes de
Ação direta
1 Enfermeiro
ERPI

1 Técnico
responsável
1 Auxiliar de
Serviços Gerais

SAD

4 Ajudantes de

Em caso de suspeita ou efetiva infeção, seguiremos as

Ação direta

orientações da autoridade local de saúde, (Delegado de
saúde)

CENTRO DE DIA

COZINHA

1 Ajudante de

Encontra-se encerrado por ausência de resposta do

Ação Direta

Delegado de Saúde Pública

2 Cozinheiras

Em caso de suspeita ou efetiva infeção, seguiremos as

2 Ajudantes de

orientações da autoridade local de saúde, (Delegado de

Cozinha

saúde)
Em caso de suspeita ou efetiva infeção, garantiremos os

SERVIÇOS

1 Diretor Técnico

serviços mínimos, com a possibilidade de reduzir apenas a um

ADMINISTRATIVOS

1 Diretor de

elemento o grupo de colaboradores.

Serviços

TRANSPORTES

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

Atividade / tipo de serviço
Produtos químicos e acessórios limpeza

Empresa
Abreu e Pedra

e Solução antissética de base alcoólica
Produtos de incontinência, EPI e

Contactos
Comercial Arménio:
91 508 3466

Sonispace

consumíveis

Sónia:
93 687 2621

RentokilInitial /CannonHigiene
Recolha de Resíduos

Luis Pereira: 932 603 594
Serviço de Apoio ao
Cliente: 808 202 114

Produtos alimentares

Braval

253 639 220

Makro Braga

Comercial Pedro:
91 291 7943

Medicamentos

Farmácia do Mercado

253 377 760

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um maior risco de
infeção como por exemplo; grávidas, colaboradores com patologias crónicas de maior risco, colaboradores no
atendimento ao público, 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

Consideramos que pertencem a grupos de risco Gravidas, colaboradores com patologias crónicas,
Enfermeiros, Ajudantes de ação direta de ERPI, SAD e Centro de Dia.
Identificação de colaboradores com potencial de risco associado:
Os trabalhadores com patologias crónicas serão identificados pelo médico de medicina no trabalho.

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:
Versão 2 - Outubro de 2020
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Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho
Serviços administrativos / Direção Técnica – Teletrabalho

7.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção
A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros trabalhadores/utentes
possam estar expostos e infetados, tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na
Instituição e na comunidade.
Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, cadeira ou marquesa, assim como em termos de
material, têm disponível: um contentor de resíduos (com a 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 a recolha dos Equipamentos de Proteção Individual (adiante designados de EPI) usados na intervenção,
toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis e termómetro.
Nas áreas definidas para isolamento (ou nas proximidades) existe uma instalação sanitária devidamente
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do
Trabalhador com Sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o exterior, de modo a evitar
contactos com os restantes trabalhadores.

7.3. Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma:
Gabinete de saúde
INSTALAÇÕES
DA ERPI

Circuito definido por sinalização em todo o espaço de ERPI.

Sala de Isolamento
INSTALAÇÕES

Circuito definido por sinalização em toda a instituição.

DA INFÂNCIA

7.4.Implementação de procedimentos internos específicos
O empregador e todos os colaboradores devem cumprir rigorosamente:
1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos
20 segundos, de acordo com a Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019;
afixada em locais visíveis e estratégicos internamente.
2. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA), de acordo com a Norma da DGS de
Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019;disponibilizada em locais estratégicos, onde se verifica
maior afluência de pessoas;
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3. Utilização 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), de acordo com os planos de higienização afixados em cada espaço. 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;
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. Procedimento de fardamento adequado dentro da instituição, de acordo com as orientações da DGS.
8. Procedimento de circuitos internos dos colaboradores e utentes de forma a minimizar o risco de contágio.
Assim, cada colaborador fica restrito á sua área de trabalho não podendo circular em outras áreas onde
não exerce funções.
9. 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);

7.5. Definição de procedimentos de comunicação e informação
Pretende-se que este plano seja adequado e divulgado, para evitar os rumores, a informação imprecisa, o medo
e a ansiedade dos colaboradores/utentes.
Os principais alvos da comunicação são: Colaboradores, Utentes e seus familiares e fornecedores.

São responsáveis pela sua divulgação, os intervenientes na sua realização e aprovação:

1.

Diretor Técnico – Terceira Idade ----------- Catarina Alves (Enfermeira)

2.

Diretor Técnico- Infância ---------------------Elisa Antunes (Assistente Social)

3.

Diretor de Serviços ----------------------------- Fernando Antunes (Tesoureiro da Direção)

4.

Presidente da Direção Dr. Emanuel Carvalho Gonçalves Dinis,

5.

Secretario da Direção Dr. Constantino Alves,
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Destinatário

Colaboradores

Como

Conteúdo

Responsável

- Comunicação interna

- Informação sobre a

- Direções Técnicas

- Grupo de colaboradores

situação

- Diretor de Serviços

criado na aplicação Whatsapp

- Divulgação do plano

(Divulgação através

- Página web do CSSV

de contingência

da página web do

- Afixação do documento
Ações

de

formação

CSSV)
/

informação / treino
Afixação de cartazes

Orientações da DGS

- Afixação do documento

- Divulgação do plano

- Direções Técnicas

Utentes e

- Página web do CSSV

de contingência

- Diretor de Serviços

familiares

- Afixação de cartazes

Orientações da DGS

(Divulgação através
da página web do
CSSV)

Fornecedores

- Via e-mail

- Informação sobre a

- Diretor de Serviços

situação
- Divulgação do plano
de contingência

A comunicação do plano de contingência aos colaboradores deverá ser feita logo que o plano seja aprovado de
forma que todos fiquem conhecedores do mesmo.
A comunicação do plano de contingência aos utentes e familiares será feita através da página Web logo que o
plano seja aprovado de forma que todos fiquem conhecedores do mesmo.
Sempre que oportuno e solicitado, será dada informação aos familiares sobre a evolução de situação e
esclarecimento de eventuais dúvidas.

7.6. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na instituição
A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, a chefia direta e o empregador.
O trabalhador em caso de suspeita deve reportar à sua chefia direta, a sua situação que será enquadrada no
seguinte princípio: Trabalhador com sintomas e com ligação epidemiológica.
Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento por exemplo por dificuldade
de locomoção, fica 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.
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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.

Chefia direta assegura a
assistência necessária ao
trabalhador

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24
(808 24 24 24) e segue as instruções que lhe
forem fornecidas.

7.7. Procedimentos num caso suspeito após contacto com oSNS24
-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; e posteriormente será reencaminhado o processo para a Medicina do
-Trabalho.
-Caso suspeito validado:
-O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para transporte até ao Hospital de referência;
-Vedar acesso à área de isolamento;
-Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde Pública e delegado de saúde;
-Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a adotar;
-Informar o Médico do Trabalho;
-Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; após autorização da autoridade local de saúde
-Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e solicitar o levantamento da
interdição da área de isolamento.
Ver Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 – Anexo I
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7.8. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso confirmado
de COVID-19:
- Identificação dos contactos próximos;

-

Contacto com o Médico do Trabalho em estreita articulação 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

- (febre, tosse, dificuldade em respirar) seguir as indicações dadas pela Unidade de Saúde Pública;
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 - (febre, tosse, dificuldade em respirar); passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma
surgir, após o regresso, encaminhar os trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho
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Trabalhador assintomático

TIPO DE EXPOSIÇÂO
ALTO risco
de exposição

BAIXO risco
de exposição

o
o

Auto

monitorização

diária

14 dias desde a última exposição;

dos

sintomas da COVID-19, incluindo

o

Acompanhamento da situação pelo
médico do trabalho;

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

febre, tosse, dificuldade em respirar;
o

Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante

o

Restringir o contacto social ao indispensável;

o

Evitar viajar;

o

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

Tem sintomas de
COVID-19?

NÃO

Situação encerrada
para COVID-19

SIM
Procedimento
“Caso suspeito”

Versão 2 - Outubro de 2020
15

Plano de contingência, Vigilância, prevenção e controlo – Infeção por SARS-CoV 2 (COVID-19)

8. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS POR RESPOSTA SOCIAL
O CSSV tem em funcionamento 6 respostas sociais; Creche, pré-escolar, CATL, Serviço de apoio domiciliário,
centro de dia e ERPI. Cada uma delas possui medidas de prevenção específicas, tendo em conta os serviços
prestados.

8.1. ASPETOS COMUNS A TODAS AS RESPOSTAS SOCIAIS
8.1.1. Higienização dos espaços
- Foram adotados cuidados acrescidos no arejamento dos espaços, assim como, reforço de ações de limpeza
e desinfeção;
- Em situação de pandemia o planeamento da higienização e limpeza foi reforçado incidindo essencialmente
nos revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como nos objetos e superfícies que são mais
manuseadas (ex. corrimões, maçanetas de portas, botões de elevador).
- A limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies é realizada com maior regularidade e registada em
documento próprio.
8.1.2. Manutenção e transportes
- Os colaboradores de manutenção, na prestação dos seus serviços utilizam EPI´s, nomeadamente máscaras
e luvas, bata de proteção e protetor de sapatos.
- Foi definida como medida de prevenção, a execução de desinfeção por parte de todos os motoristas, de
todas as viaturas do CSSV, sempre que estas são utilizadas.
8.1.3. Fornecedores e visitas exteriores
- Todos os fornecedores e visitas indispensáveis como o caso de manutenção de equipamentos devem
marcar dia e hora para se deslocarem à instituição, e terão de estar devidamente equipados com EPI
adequado para entrar na instituição. A descarga dos fornecedores deve ser feita na garagem na companhia
de um colaborador responsável, para posterior procedimento de desinfeção.
8.1.4. Colaboradores
Todos os colaboradores devem cumprir os seguintes aspectos:
- 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);
- Cuidados de higiene pessoal; lavagem e desinfecção das mãos com frequência, uso de cabelo preso, não usar
Versão 2 - Outubro de 2020
16

Plano de contingência, Vigilância, prevenção e controlo – Infeção por SARS-CoV 2 (COVID-19)
acessórios e adereços, após cada turno tomar banho logo que chegue a casa.
- Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após
remover a máscara);
- Uso de luvas de forma racional e apenas na prestação de cuidados de higiene, pois o uso inadequado cria uma
falsa sensação de limpeza/segurança, podendo dissipar a contaminação em vez de a conter.
- Procedimento de fardamento adequado dentro da instituição, de acordo com as orientações da DGS. A farda
não deve ser levada para lavar em casa - deve ser lavada na lavandaria da instituição, a temperaturas elevadas.
Fora das horas laborais é expressamente proibido o uso da farda no exterior da instituição.
- Procedimento de circuitos internos dos colaboradores e utentes de forma a minimizar o risco de contágio.
- 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);
- Auto monitorização de temperatura a todos os funcionários à entrada e saída da instituição;
- Devem manter as unhas curtas e não devem usar outros adornos pessoais que impossibilitem uma boa
lavagem das mãos.
- As Colaboradoras devem trazer diariamente o cabelo apanhado.

8.1.5. EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E PROTEÇÃO
Perante o atual enquadramento a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual e Materiais de Proteção
será disponibilizada pela instituição, considerando as indicações e recomendações das autoridades nacionais de
saúde e a evolução da situação a nível nacional e local. Estão disponíveis os seguintes equipamentos de proteção:
Touca descartável, óculos de proteção, viseira, máscara descartável, avental descartável, manguitos
descartáveis, bata de proteção, luvas descartáveis.
Em caso de infeção a instituição dispõe de um stock extra de equipamento individual de proteção com o seguinte
material: Touca descartável, viseira, máscara descartável, avental descartável, manguitos descartáveis, bata de
proteção, luvas descartáveis, compressas, desinfetante de mãos e desinfetante de superfícies.

8.1.6. Mobilização de colaboradores
Perante a verificação de um cenário crítico todos os colaboradores do CSSV serão mobilizados para a realização
de outras tarefas. Uma vez que existem respostas sociais que não podem ser suspensas, estas poderão
eventualmente necessitar de reforços por parte de elementos das equipas de outras respostas sociais/serviços,
que deverão, obrigatoriamente, ser assegurados. Será garantida a formação/informação, em tempo útil, para
todos os colaboradores em áreas de atuação do CSSV, diferentes das que habitualmente exercem as suas
funções. Será também garantida a informação sobre a utilização de EPI´s e disponibilizados os meios necessários
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mínimos para o desenvolvimento das atividades, sem por em risco o contágio dos colaboradores. Espera-se a
colaboração de todos e a sua disponibilidade para responder em equipa às medidas que vierem a ser
implementadas.

8.2. CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
Iniciou-se recentemente um novo ano letivo e, tendo em conta a situação atual sobre a Pandemia da COVID 19 as
instituições viram-se “obrigadas” a reformular os métodos de trabalho e reestruturar os espaços para ir de
encontro às orientações delineadas pela Direção Geral de Saúde. As respostas de apoio a crianças consideram-se
de extrema importância para permitir que os encarregados de educação regressem aos seus locais de trabalho,
garantindo todas as condições de segurança.
O Centro Social de Valdozende tem tido o cuidado de manter toda a equipa educativa informada e em conjunto
procurar seguir as orientações delineadas pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo, adequando estas
orientações à sua realidade interna, tendo em conta a sua lógica de trabalho diário. Para tal foram criados 2 guiões
orientadores para a resposta social Creche (anexo II) e Pré-escolar (anexo III), que foram disponibilizado a todos
os pais/encarregados de educação, de forma a estarem informados sobre as condições e cuidados a ter na
frequência da resposta social, no contexto de pandemia.
8.2.1. Alterações Gerais ao funcionamento da Creche/ Pré-escolar
- O horário de funcionamento da Creche/ Pré-escolar será o habitual, tal como os transportes das crianças.
- Haverá cuidados acrescidos no arejamento dos espaços, assim como, reforço de ações de limpeza e desinfeção
seguindo a Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS;
- A instituição continua a dispor de desinfetantes das mãos nas diversas áreas.
- Serão privilegiadas, com maior frequência, as atividades no exterior;
- As aulas de Ginástica e de Música serão retomadas logo que possível e de acordo com as orientações da DGS.
- O Plano de Atividades e os projetos pedagógicos serão elaborados de acordo com as restrições impostas, sendo
readaptado e reajustado à situação Pandémica a que estamos sujeitos.
- Os pagamentos das mensalidades e outros assuntos deverão obrigatoriamente ser feitos por transferência
bancária e identificar o utente;
- Para evitar o envio de correspondência em suporte papel, toda a comunicação será feita preferencialmente por
email ou telefone;
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8.2.2. Normas para os pais e encarregados de educação
- Na entrega e recolha das crianças na instituição é obrigatório o uso de máscara por parte dos pais e encarregados
de educação;
- Na entrega e recolha das crianças no transporte é obrigatório o uso de máscara por parte dos pais e
encarregados de educação;
- Não é permitido o acesso ao interior das instalações, devendo a criança ser entregue à porta de entrada;
- Será feita a medição da temperatura à entrada da instituição a todas as crianças, bem como nos transportes.
- Não será permitida a entrada da criança se apresentar um quadro febril, isto é com temperatura superior a 37,5
graus. Solicitamos a cada pai e encarregado de educação que caso a criança apresenta sintomas como tosse, dores
no corpo, diarreia e problemas gastrointestinais, a mesma não deverá frequentar a instituição até ser despistada
toda e qualquer possível situação de covid-19;
- É obrigatória a desinfeção das mãos das crianças à entrada da Instituição;
- Só será permitida a presença de um familiar por cada criança no ato da entrega e saída da instituição ou no
transporte;
- Na entrada principal da instituição, solicitamos que seja respeitado o distanciamento social;
- O parque de estacionamento à entrada do portão (reservado a deficientes) estará sempre livre para facilitar o
acesso à instituição;
- As crianças serão recebidas por um colaborador que usará equipamento de proteção e que conduzirá essa
criança até à sala;
- As crianças não podem trazer brinquedos de casa;
- As crianças não podem trazer comida/lanche nos transportes e para a instituição, à exceção das crianças que
necessitam de alimentos especiais. Os mesmos devem ser entregues logo no início da semana, devidamente
identificados e acomodados em saco próprio;
- Não são permitidas mochilas diárias no transporte e na instituição;
- A comunicação das educadoras com os pais, deve ser pelo telefone ou email (o uso da caderneta da criança
continua suspenso);
8.2.3. Normas para as crianças
- É obrigatório que todas as crianças tenham um calçado limpo de uso exclusivo nas instalações da instituição.
- É obrigatório o uso de bata para todas as crianças e estas continuarão a ser higienizadas na instituição.
- É obrigatório que cada criança tenha mudas de roupa na instituição, (roupas práticas como fatos de treino) que
devem ser colocadas num saco com a identificação da criança e enviadas para a instituição;
- A roupa suja da criança será colocada num saco fechado para entrega aos pais aquando da recolha da criança;
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8.2.4. Normas dos transportes
- Os motoristas terão que usar sempre máscara;
- Terão de desinfetar as mãos sempre que receberem uma criança;
- Não será permitida a entrada de pais e encarregados de educação nas viaturas;
- As assinaturas de receção e entrega das crianças estão suspensas. O registo será feito na receção pela
colaboradora e nos transportes será efetuado pelos motoristas;
- Será cumprido tanto quanto for possível o intervalo de distância de segurança entre passageiros; por exemplo:
familiares coabitantes não serão abrangidos pela medida. Crianças das mesmas salas também não, tendo em
conta a medida e Orientação da DGS nº 025/2020.
- Será tanto quanto for possível cumprida a redução da lotação máxima de acordo com a legislação vigente
(Decreto Lei nº 20/2020 de 1 de maio);
- Disponibilização de solução à base de álcool à entrada e saída da viatura;
- Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo as orientações da DGS (Orientação 014/2020 de 21 de
março da DGS);
- As cadeirinhas de transporte ou “ovo” utilizadas no transporte das crianças não poderão entrar nas instalações
da creche.
8.2.5.Normas Gerais de funcionamento das salas da Creche
- As salas foram readaptadas ao grupo de crianças, mantendo espaços amplos. Criaram-se áreas de atividades
para facilitar o distanciamento entre as crianças.
- Na sala do Berçário, existirão espreguiçadeiras e cadeiras de refeição de uso exclusivo para cada criança que
necessita. Como já é nossa prática, cada criança tem a sua cama devidamente identificada e serão cumpridas as
regras de distanciamento, na hora da sesta;
- Os materiais didáticos e de entretenimento serão alvo de uma desinfeção constante;
- Serão retirados todos os materiais e brinquedos que não possibilitem a desinfeção e lavagem diária, tais como:
livros; plasticinas; lápis de cera; puzzles de cartão, etc.;
- Os materiais pedagógicos e brinquedos serão distribuídos e repostos de forma alternada, para que haja uma
efetiva lavagem e desinfeção.
- No espaço do refeitório, as mesas e as cadeiras serão organizadas para que cada grupo almoce respeitando as
regras de distanciamento social. Sempre que haja troca de grupo, o refeitório será higienizado;
Conforme tem vindo a ser prática da instituição, cada criança continuará a ter um colchão/Catre de uso individual,
devidamente identificado;
- Os colchões/catres estarão distribuídos mantendo o distanciamento possível;
Versão 2 - Outubro de 2020
20

Plano de contingência, Vigilância, prevenção e controlo – Infeção por SARS-CoV 2 (COVID-19)
- As roupas de cama para o período da sesta, continuarão a ser de uso exclusivo de cada criança;
- Os espaços da sesta serão arejados e desinfetados;
- Os grupos da Sala 2 e 3 da creche farão a sesta nas respetivas salas, evitando contactos desnecessários;
- O espaço de recreio (Parque Infantil) permanecerá dividido para cada grupo
- Existirá sinalização no chão para auxiliar a circulação de forma a assegurar o não cruzamento de grupos de
crianças e colaboradores. A circulação será sempre efetuada pela direita nos corredores.
- A higienização e desinfeção dos espaços circunscritos às salas serão efetuadas várias vezes ao dia;
- Todas as salas e espaços serão equipados com material de desinfeção respeitando o estipulado no plano de
higienização, seguindo para o efeito a Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS;
- A ida ao WC será sempre efetuada na companhia dos adultos responsáveis por cada sala.

8.2.6. Normas Gerais de funcionamento das salas do Pré-Escolar
- As salas foram readaptadas ao grupo de crianças, mantendo espaços amplos. Criaram-se áreas de atividades
para facilitar o distanciamento entre as crianças.
- Os materiais didáticos e de entretenimento serão alvo de uma desinfeção constante;
- Serão retirados todos os materiais e brinquedos que não possibilitem a desinfeção e lavagem diária, tais como:
livros; plasticinas; lápis de cera; puzzles de cartão, etc.;
- Os materiais pedagógicos e brinquedos serão distribuídos e repostos de forma alternada, para que haja uma
efetiva lavagem e desinfeção.
- No espaço do refeitório, as mesas e as cadeiras serão organizadas para que cada grupo almoce respeitando as
regras de distanciamento social. Sempre que haja troca de grupo, o refeitório será higienizado;
- Conforme tem vindo a ser prática da instituição, cada criança continuará a ter um colchão/Catre de uso
individual, devidamente identificado;
- Os colchões/catres estarão distribuídos mantendo o distanciamento possível;
- As roupas de cama para o período da sesta, continuarão a ser de uso exclusivo de cada criança;
- Os espaços da sesta serão arejados e desinfetados;
- O Pré-escolar fará a sesta no salão polivalente.
- O espaço de recreio (Parque Infantil) permanecerá dividido para cada grupo
- Existirá sinalização no chão para auxiliar a circulação de forma a assegurar o não cruzamento de grupos de
crianças e colaboradores. A circulação será sempre efetuada pela direita nos corredores.
- A higienização e desinfeção dos espaços circunscritos às salas serão efetuadas várias vezes ao dia;
- Todas as salas e espaços serão equipados com material de desinfeção respeitando o estipulado no plano de
higienização, seguindo para o efeito a Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS;
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- A ida ao WC será sempre efetuada na companhia dos adultos responsáveis por cada sala.
8.3. CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (CATL)
Tal como nas valências de Creche e Pré-escolar, também no CATL foi necessário reformular a metodologia de
trabalho e reestruturar a organização do espaço, de forma a serem seguidas as orientações da Direção Geral de
Saúde. Deste modo foi criado um guião orientador sobre as normas da Direção Geral de Saúde para Resposta
Social de CATL (anexo IV), que foi disponibilizado a todos os pais/encarregados de educação, de forma a estarem
informados sobre as condições e cuidados a ter na frequência da resposta social, no contexto de pandemia. As
normas relativas ao funcionamento da instituição, bem como as normas aplicadas a colaboradores, encarregados
de educação e transportes são comuns às 3 valências (Creche/Pré-escolar e CATL).
8.3.1. Normas Gerais de Funcionamento do CATL
- Teremos o cuidado de tornar os espaços mais amplos para que as crianças desenvolvam as suas atividades com
o devido distanciamento.
- Os materiais didáticos e de entretenimento serão alvo de uma desinfeção constante;
- Serão retirados todos os materiais e brinquedos que não possibilitem a desinfeção e lavagem diária, tais como:
livros; plasticinas; lápis de cera; puzzles de cartão, etc.;
- No espaço de estudo, as mesas e as cadeiras serão organizadas para que cada criança trabalhe respeitando as
regras de distanciamento social.
- Haverá uma maior separação física entre cada grupo;
- Todos os materiais, mobiliário e superfícies serão desinfetados imediatamente após sua utilização;
- A higienização e desinfeção dos espaços circunscritos às salas serão desinfetadas sempre que necessário;
- Todas as salas e espaços serão equipados com material de desinfeção;
- As mesas de trabalho serão reorganizados, para acautelar um maior afastamento entre as crianças e possibilitar
assim uma rápida desinfeção:
- As idas ao WC serão organizadas para que apenas a frequente uma criança de cada vez.
- Será feito com frequência o arejamento de todos os espaços;

8.3.2. Normas para as crianças
- É obrigatório que todas as crianças tenham um calçado limpo de uso exclusivo nas instalações da instituição.
Logo à chegada será feita a troca de calçado. Quando for embora para casa será feito o inverso;
- É obrigatório o uso de máscara para crianças com idade superior a 10 anos;
- É obrigatória a desinfeção das mãos das crianças à entrada da instituição.
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8.3.3. Normas para o apoio ao estudo
- As crianças devem trazer todos os manuais que necessitam diariamente num saco fácil de desinfetar.
- Devem trazer todo o material didático que necessitam para as suas aulas, pois não será permitida a partilha
desse mesmo material, como por exemplo: porta lápis com lápis, canetas, afia, borracha, lápis de cor, marcadores,
régua, compasso, etc…
- Os aparelhos eletrónicos são permitidos para que possam fazer o acompanhamento do estudo em casa como
também para lazer. Lembramos que a instituição não se responsabiliza por quaisquer danos que estes possam vir
a sofrer, neste sentido devem responsabilizar a criança em cuidar do seu próprio material;

8.4. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
No dia 20/05/2020 terminou na resposta social de ERPI, o período de quarentena profilática iniciada no dia
23/03/2020.
Tendo em conta a situação atual de Pandemia de COVID 19 as instituições vêem-se “obrigadas” a reformular os
métodos de trabalho e reestruturação de espaços para seguir as orientações da Direção Geral de Saúde.
Assim, são adotadas alterações de procedimentos, tendo em conta um gradual retorno ao normal
funcionamento da instituição, de acordo com as restrições e cuidados a ter em situação de pandemia.
Com o objetivo de informar e sensibilizar todos os utentes, familiares e colaboradores para os procedimentos a
adotar neste período, seguem-se as orientações seguintes:

8.4.1. Aspetos gerais
- O acesso ao interior da ERPI, será reservado a utentes e colaboradores da resposta social, não sendo permitida
a entrada de pessoas estranhas ao serviço, salvo situações excecionais devidamente justificadas, como em caso
de manutenções necessárias e equipas de socorro a utentes em situação de urgência.
- Distanciamento de 1,5 a 2 metros, entre utentes (inclusive nas camas, cadeirões, cadeiras e refeitório)

-

Adoção de distanciamento físico, nomeadamente; redução do número de pessoas por espaço, alteração da

disposição do mobiliário, aproveitamento de espaços não utilizados, definição de lotação de elevadores e WC´s.
- Redução da utilização de espaços comuns ou utilização dos mesmos por turnos, permitindo manter a
distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros entre os utentes;
- Suspensão das atividades lúdicas coletivas. As aulas de Ginástica e atividades de animação que não
permitam o distanciamento social estão suspensas até novas indicações;
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- Redução da circulação dos utentes no estabelecimento para minimizar o risco de transmissão. Neste

sentido, os utentes mais dependentes e vulneráveis serão mantidos mais resguardados nos seus
quartos.
- Monitorização diária dos utentes e isolamento imediato perante qualquer sintoma suspeito de
infeção.
- Os pagamentos de mensalidades e de quaisquer outros valores extra mensalidade, deverão preferencialmente
ser feitos por transferência bancária com identificação do utente a que se refere;
- Para evitar o envio de correspondência em suporte papel, toda a comunicação será feita preferencialmente
por e-mail ou telefone;
- O atendimento de familiares será feito preferencialmente por e-mail ou telefone;
- Em período de pandemia a instituição privilegia, incentiva e garante os meios para que os utentes possam
comunicar com os familiares e amigos através de vídeo chamada, telefone, e visitas à janela,
- Neste período de pandemia, é proibida a entrada de géneros alimentares ou outros produtos, vindos do
exterior. Qualquer utente e/ou seu familiar que queira algo do exterior, deve articular-se com a direcção
técnica e encomendar os produtos pretendidos aos fornecedores habituais da instituição, já devidamente
esclarecidos quanto às regras de entrega de mercadorias, visando assim minimizar o risco de contágio.
- Em período de pandemia, qualquer utente que seja admitido em ERPI carece de teste laboratorial para SARSCoV-2 negativo e cumprir com um período de quarentena de 14 dias nas instalações da instituição,
independentemente do resultado do teste laboratorial realizado.
- Em período de pandemia, sempre que possível, será evitado o envio de utentes a consultas de especialidade
em Centros de Saúde ou Hospitais, quando as mesmas não se afigurem urgentes ou essenciais para a prestação
de cuidados e monitorização do utente. Neste sentido, será solicitada a remarcação das mesmas.
- Caso se verifique a ida de um utente a consulta e ou exame urgente, este terá de usar equipamento de
proteção, assim como o seu acompanhante que terá obrigatoriamente de usar máscara, bem como cumprir
as orientações de distanciamento social, a higienização e desinfeção das mãos.
- Sempre que um utente de ERPI, por motivo urgente, ou essencial tenha de sair da instituição (como por
exemplo a consultas médicas ou qualquer outra saída), à chegada, é obrigatória a higienização e troca imediata
de roupa, assim como o cumprimento de quarentena de 14 dias nas instalações da instituição.

- Criação de documento próprio, para acompanhamento mensal do cumprimento das orientações de
caráter preventivo, constantes no presente plano e elaboração dos respetivos registos escritos das
não conformidades quando detetadas. Caso não seja possível solucionar a não conformidade, a
mesma será remetidas ás autoridades competentes (Autoridade de saúde, segurança social, proteção
civil).
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8.4.2. Visitas presenciais

- As visitas presenciais foram suspensas a 16 de Março de 2020, devido a pandemia de covid-19, sendo
reabertas na resposta social de ERPI do Centro de Solidariedade Social de Valdozende no dia 01/06/2020,
respeitando o procedimento de visitas presenciais criado pela instituição (ANEXO V), de acordo com a
Informação n.º 11/2020 de 11 de maio da DGS.
- Em 15/09/2020, após declaração de estado de contingência e visando a minimização de riscos de contágio,
as visitas presenciais reabertas na resposta social de ERPI do Centro de Solidariedade Social de Valdozende
são novamente suspensas, continuando a instituição a incentivar e garantir os meios para que os utentes
possam comunicar com os familiares e amigos através de vídeo chamada, telefone, e visitas á janela.

8.4.3. Planeamento de trabalho em situação de casos positivos COVID-19 na ERPI

- A resposta social de ERPI, assume-se como resposta fundamental para proporcionar bem-estar social, físicomotor, psicológico, promovendo a autoestima das pessoas idosas através de apoio direto à pessoa idosa.
Atendendo ao risco, ainda prevalecente, de contágio e propagação da COVID-19 bem como ao facto dos
utentes de ERPI constituírem um grupo particularmente vulnerável para a COVID-19, o planeamento e
implementação de medidas de prevenção e atuação torna-se urgente.
- Perante casos positivos de COVID-19 em utentes de ERPI O CSSV agirá de acordo com o documento “Guião
de funcionamento da ALA COVID-19” (anexo VI).

8.5.

RESPOSTA SOCIAL DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

8.5.1 Aspetos gerais
- Em período de pandemia serão usados EPI´S adequados à natureza dos serviços a prestar aos utentes, visando
minimizar o risco de contágio.
- Caso se imponha a necessidade de suspensão dos serviços, será garantida a prestação dos serviços básicos e
essenciais a utentes sem retaguarda familiar.
- Em período de pandemia serão suspensas as atividades lúdicas e de lazer que impliquem ajuntamentos e
proximidade física/social, visando minimizar o risco de contágio.
- Em período de pandemia, será evitado o serviço de acompanhamento ao exterior, como consultas e
deslocações a outras entidades, visando a minimização de riscos de contágio.
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- Será evitado o envio de utentes a consultas de especialidade em Centros de Saúde ou Hospitais, quando as
mesmas não se afigurem urgentes ou essenciais para a prestação de cuidados e monitorização do utente.
Neste sentido, será solicitada a remarcação das mesmas.

8.5.2 Procedimento de comunicação na resposta social de SAD

- Se o utente ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, tosse,
expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar o coordenador do serviço ou outro colaborador da Instituição (que
fará chegar a informação à sua chefia direta);

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

8.6. RESPOSTA SOCIAL DE CENTRO DE DIA
Atendendo à emergência de Saúde Pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à declaração de pandemia, no dia 11 de março de 2020, o
Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais
e temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades em
determinados equipamentos sociais.
Neste sentido, os centros de dia, foram encerrados de acordo com o Decreto do Presidente da República n.º
14-A/2020, de 18 de março e com o evoluir da e nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33C/2020, de 30 de abril, estabeleceu-se uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento
implementadas no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, com vista a iniciar a fase de recuperação e
revitalização da vida em sociedade e da economia.
A resposta social Centro de Dia assume-se como resposta fundamental para proporcionar bem-estar social,
físico-motor, psicológico, promovendo a autoestima das pessoas idosas. Para além do apoio direto prestado à
pessoa idosa, estas respostas revestem-se de particular importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta
as realidades sociais que o envelhecimento apresenta e que se prendem com o aumento da dependência, o
isolamento e eventual exclusão por barreiras sociais e físicas. Assim, a reabertura desta resposta social é
fundamental.
No entanto, atendendo ao risco, ainda prevalecente, de contágio e propagação da COVID-19 bem como ao
facto dos utentes dos Centro de Dia constituírem um grupo particularmente vulnerável para a COVID-19, o
processo de reabertura desta resposta social irá realizar-se de acordo coma adaptação das regras constantes
no Guião orientador para a reabertura da resposta social Centro de dia (anexo VII) emanado pela Direção
Geral de Saúde (DGS) e Direção Geral da Segurança Social (DGSS) que definem as condições de funcionamento
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desta resposta social.

8.6.1. Normas gerais de funcionamento do Centro de Dia

- Serão promovidas atividades no espaço exterior privativo do equipamento;
- Será privilegiada a realização do transporte entre o domicílio e a instituição em transporte individual,
realizada pelos familiares ou pessoa de referência, minimizando assim o risco de contágio. No caso de
manifesta impossibilidade de os familiares assegurarem o transporte individual dos utentes, este será
realizado pela instituição.
- A circulação dentro do espaço de centro de dia, será feita em grupos reduzidos com o distanciamento físico
preconizado de cerca 2 metros, de forma a impedir que se cruzem, e com utilização de máscara, de acordo com
os circuitos pré-definidos, com marcação visível, desde a entrada até aos espaços/ salas.
- Serão disponibilizados dispensadores de solução à base de álcool em todas as entradas, salas e nos demais locais
em que se justifique e será disponibilizado sabonete líquido, toalhetes de papel de uso único nas casas de banho
e caixote do lixo;
- A limpeza diária e desinfeção dos espaços respeitará um plano específico com indicação expressa de
responsáveis, tempos e tipo de intervenção; que assegurará a limpeza e desinfeção frequente dos locais mais
suscetíveis de contaminação (como corrimãos, interruptores e maçanetas de portas e janelas);
- Será assegurada a limpeza e desinfeção frequente dos materiais de apoio às atividades e demais
equipamentos utilizados pelos utentes e/ou pelos profissionais;
- Sempre que possível, serão mantidas as janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação
do ar dentro do espaço, mantendo os locais ventilados, acautelando as devidas condições de segurança
- É obrigatório o uso de máscara por parte de todos os utentes, sem prejuízo da necessária avaliação casuística,
em função das patologias e características de cada utente em concreto, que torne essa utilização impraticável.
- As refeições serão servidas na sala de refeições criada para efeito. No final de cada refeição, as mesas e
cadeiras serão desinfetadas. A loiça será apenas utilizada pelos utentes de centro de dia e será lavada na
máquina de lavar da copa a temperatura elevada (80-90ºC), no mesmo espaço, garantindo assim a separação
total de loiças de outras respostas sociais.
- A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras será feita após cada utilização;
- Assegurando que a passagem da informação relativa ao utente é devidamente efetuada, os circuitos de
comunicação com familiar ou pessoa de referência será privilegiado sempre que possível o
contacto/atendimento não presencial (através de e-mail, telefone).

Versão 2 - Outubro de 2020
27

Plano de contingência, Vigilância, prevenção e controlo – Infeção por SARS-CoV 2 (COVID-19)
9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para mais informações e recomendações, pode ser consultado o microsite da Direção-Geral da Saúde relativo
à COVID-19.
O presente plano de contingência será avaliado, continuamente e alterado sempre que oportuno, de acordo
com a evolução da situação a nível local, nacional e internacional. Na página da DGS em
http://www.dgs.pt/corona-virus.aspx encontra-se toda a informação sobre o covid-19, nomeadamente os
documentos oficiais, as áreas afetadas e a evolução da situação em Portugal.

Valdozende, 08/10/2020
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