Plano de contingência – COVID 19

Resposta Social de Creche e salas 3 anos
do Ensino Pré-escolar

14.09.2021
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Nesta altura importa actualizar as medidas do Plano de Contingência Geral da Instituição elaborado no mês de março
de 2020 e actualizado em Maio e outubro de 2020.
Seguindo dentro do possível (adaptado à realidade da nossa Instituição para o presente ano lectivo) as indicações do
recomendado pela Direcção Geral de Saúde, reformulamos à data de hoje o presente documento.
Pese embora a vacinação dos funcionários e a actual situação de casos activos diminutos na nossa comunidade,
estamos cientes da possibilidade de reinfecção e da reincidência verificada em pessoas que estiveram positivas, pelo
que manteremos, até indicações das entidades competentes, a generalidade do plano anterior, com medidas restritivas
e planos de higienização eficientes.

1- INTRODUÇÃO – ÂMBITO E ENQUADRAMENTO
A COVID-19 é uma doença infeciosa emergente, identificada pela primeira vez na cidade Chinesa de Wuhan,
cujos casos iniciais datam de dezembro de 2019. Embora a fonte de infecção seja ainda desconhecida, a maior
parte dos casos iniciais foram relacionados com um mercado alimentar e de animais vivos nessa cidade. Desde
então, o surto adquiriu uma dimensão epidémica, com casos confirmados em mais de 60 países, incluindo
Portugal. O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde
Pública deÂmbitoInternacional, noâmbitodo Regulamento SanitárioInternacional. De acordo com o Centro
Europeu de Prevenção de Controlo das Doenças (ECDC), o impacto potencial da COVID-19 é elevado, sendo
provável a propagação continuada e global do vírus. A transmissão ocorre pessoa a pessoa, por contacto direto
ou indireto através de gotículas. Após contacto com o vírus, a maioria das pessoas desenvolvem doença ligeira,
sendo a probabilidade de complicações graves mais comum em pessoas de grupos etários mais velhos e na
presença de outras doenças crónicas.
Neste âmbito, a preparação das instituições, organizações, serviços e sociedade é essencial para uma resposta
efetiva e oportuna. As atividades a desenvolver devem ser proporcionais ao nível de risco definido pelas
instituições de referência.
O Centro Social Paroquial de Azambuja face ao risco actual e sua responsabilidade perante toda a comunidade,
elaborou o presente plano de contingência alinhado com as orientações nacionais. A sua aplicação é dinâmica
e mutável de acordo com as novas informações e conhecimentos, os quais levam a novas medidas e resultam na
atualização do plano.

2 – POPULAÇÃO ALVO
. Utentes e funcionários da resposta social de Creche e 3 anos de Pré Escolar do Centro Social Paroquial de
Azambuja.
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3 - OBJECTIVOS


Determinar as necessidades e recursos para uma resposta efetiva proporcionada ao nível
de risco;



Comunicar e capacitar a comunidade do CSPAzambuja com informação e conhecimento
atualizado e fidedigno;



Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco;



Detectar precocemente os casos de doença e os seus contactos facilitando a
articulação e ligação aos serviços de saúde adequados;



Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações;



Assegurar a continuidade dos serviços, de acordo com o nível de risco;



Minimizar o efeito da epidemia

4 – CARACTERIZAÇÃO DO COVID – 19
4.1 - O que é o COVID- 19?
Trata-se de uma infecção viral, cujos primeiros casos foram registados em finais de Novembro de 2019 na
cidade de Wuhan, capital da Província de Hubei, na China. A 7 de Janeiro de 2020 foi identificado um novo
Coronavírus, designado por 2019-nCoV. Estima-se que entre o contágio e o início dos sintomas possam
decorrer entre 2 a 14 dias.
4.2 - Quais os sintomas?
Os sintomas podem ser semelhantes aos de uma vulgar infecção gripal, tais como:
- Febre
- Cansaço
-Tosse
- Dificuldades respiratórias
- Dores musculares

4.3 - Como se transmite?
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias;
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem
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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 oral, 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 e por isso também os cuidados
devem ser redobrados. A doença tem maior gravidade em pessoas mais idosas, com doenças crónicas ou
sob medicação que lhes reduz as defesas.

5 - PROCEDIMENTOS BÁSICOS
5.1 – Procedimentos básicos para higienização e redução do risco de contágio
• lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, preferencialmente se as mãos estiverem
visivelmente sujas;
• Utilize ainda desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies
das mãos e esfregando-as até ficarem secas;
• 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);
• Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto)
• Procedimentos de limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelos colaboradores, com maior probabilidade de estarem contaminadas.

6 – PLANO DE CONTINGÊNCIA
6.1 – Grupo Coordenador do Plano (GCP)
A gestão da situação justifica a criação de Grupo Coordenador do Plano no CSPAzambuja e é constituído por:
Coordenador do Plano

Grupo de Acompanhamento

Delegada de Segurança

Responsáveis de sector

Maria João Canilho
Margarida Lopes
Marta Inês
Carmen Pedro
Susana Guedes
Olga Sanches
Manuela Monteiro

4

Nas situações de impedimento de ordem vária, os elementos do grupo de acompanhamento podem ser
substituídos por alguém do seu imediato no ponto de vista hierárquico.
Compete ao GCP:










Coordenar a atuação global;
Divulgar o Plano de Contingência entre todos os que exercem funções no CSPAzambuja;
Coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência;
Decidir sobre a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica;
Obter e divulgar informação atualizada;
Designar os interlocutores de cada unidade orgânica e ações a implementar
Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao plano
Gerir o processo de comunicação interna e externa;
Informar as autoridades de saúde.

6.2 – Ativação do plano
O Plano de Contingência é ativado por determinação da direcção do CSPAzambuja, mediante parecer do GCP,
sendo, a cada momento, ponderada a abrangência das medidas face aos dados disponíveis.
O Plano de Contingência é desativado também pela direcção, na sequência de parecer do GCP, com base nas
orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e visa o restabelecimento das atividades normais da Instituição.
Com esta desativação deve o GCP definir as medidas de mitigação, que viabilizem a limitação do risco a longo
prazo.

6.3 - Condições para a criação da “Zona de Isolamento”
A zona de isolamento (sala ou gabinete fechado) tem como finalidade evitar ou restringir o contacto directo com
casos suspeitos. O responsável do plano deve identificar as zonas de isolamento por edifício (estando já definidas 4
áreas nos 3 edifícios do Centro Social Paroquial de Azambuja) e informar a comunidade quanto à sua existência,
localização e elemento responsável pela mesma. Estas estão identificadas e com indicação para não serem
utilizadas a não ser para este fim,e estão disponíveis para ser accionadas por qualquer caso suspeito (por exemplo,
não devem estar trancadas). Para além destas 4 zonas existe ainda a possibilidade (em caso de ocupação das outras
zonas) de alocar um 5º espaço para o efeito.
A Zona de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir
revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados).
Esta zona está equipada com:









telefone (ou telemóvel);
cama de campanha (para descanso e conforto)
kit com água, leite e alguns alimentos não perecíveis (incluindo bolachas para diabéticos);
contentor de resíduos (2 sacos plásticos a fechar com nó e atilho para cada utilização)
solução antisséptica de base alcoólica;
toalhetes de papel;
máscara(s) cirúrgica(s);
luvas descartáveis, touca e bata descartável
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termómetro;
anti-piréticos
toalhitas
fraldas

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente
com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva de quem apresenta sintomas/caso
Suspeito.
No caso específico da Creche a sala destinada a isolamento é a sala das Educadoras no r/c do edifício da Creche,
contígua à casa de banho.

6.4 – Comunicação Interna e Externa
O GCP divulgará internamente toda a informação técnica produzida pela DGS, o coordenador do plano dará
essas indicações ao Grupo de Acompanhamento para disseminação da informação, sendo que importa definir
o contexto interno e externo:



Interno: informação por email, na intranet, impressa em locais estratégicos ou via telefone, através
dos serviços administrativos, sendo toda a informação divulgada de carácter reservado e apenas de
uso interno;
Externo: por indicação expressa do coordenador do Plano após aconselhamento pelo Grupo
Coordenador do Plano e autorização da Direcção da Instituição
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7 – PROCEDIMENTOS
7.1 – Procedimentos prévios
- Limpeza e higienização de instalações, utensílios e materiais (conforme orientação 014/2020 da DGS)
necessários ao bom funcionamento da resposta.
- Vacinação de funcionários
- Preparação e sinalização visível dos espaços e percursos a utilizar
- Implementação de procedimentos de vigilância activa (ex. medição de temperatura e observação de outra
sintomatologia) dos funcionários
- Contactos privilegiados por telefone e email

7.2 – Formação e informação a pais e profissionais
- Do presente plano de contingência e manual destinada aos pais

- Forma de actuação em caso de situação suspeita de contágio de criança ou profissional e o
acompanhamento nestas situações
- Utilização de Equipamento de Protecção individual (EPI)
- Circuitos de comunicação com os encarregados de educação, sendo disponibilizado o contacto do
responsável do plano:
- Maria João Canilho TM e Whatsapp – 938 202 494 - 263 418 311
dirtecnica@csparoqazambuja.pt/ direcnica.cspazb@gmail.com

7.3 – Organização geral
- As crianças estarão organizadas em salas fixas acompanhadas por 2 profissionais.

- As refeições serão feitas no refeitório em horários desfasados
- Sempre que possível será feito o arejamento das salas e dos corredores
- Dentro do espaço da creche será utilizado calçado específico

- Não são permitidos brinquedos ou outros objectos trazidos de casa
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- Todos os materiais e acessórios não essenciais foram retirados das salas para uma higienização e
desinfecção mais adequada e eficiente
- Todos os materiais que sejam essenciais serão objecto de limpeza e desinfecção com maior regularidade.
- Nas salas da Creche as camas e berços são de uso exclusivo para cada criança e serão colocados com o
maior espaçamento possível e de forma a que os pés e as cabeças fiquem alternados
- A limpeza e descontaminação será feita após os períodos de sesta e no final do dia, seguindo as orientações
da DGS.
- Será promovido o arejamento nocturno das instalações.

7.4 – Acessos
- A entrada nas instalações da creche apenas é permitida às crianças e profissionais.
- Está interdita a entrada aos pais e encarregados de educação, bem como a trabalhadores de outras
respostas sociais não afectos ao funcionamento da creche ou a fornecedores de bens e serviços.
- Os carrinhos de transporte ou “ovos” passarão por um tapete lixiviado ou serão pulzerizados com spray
desinfectante e serão guardados no corredor lateral do parque da Instituição pelos pais (os pais ou
encarregados de educação deverão evitar o uso destes equipamentos sempre que possível)

7.5 – Entrada/acolhimento das crianças
- A entrada das crianças far-se-á pelo portão lateral (Rua dos Correios). Os encarregados de educação terão
de usar máscara e após tocar a campainha, aguardam que uma profissional vá receber o seu filho/educando.
- Deve ser entregue à funcionária que procede ao acolhimento a mochila da criança devidamente higienizada,
contendo duas mudas de roupa e os lençóis e que devem ser substituídas quando utilizadas, bem como um
par de sapatos para uso exclusivo na instituição.
- Estarão à disposição os materiais necessários para a higienização
- No final do dia o procedimento é o mesmo. O encarregado de educação toca a campainha e aguarda que
lhe tragam o seu filho/educando.
- Estará marcado no chão o percurso para que os pais/encarregados de educação possam seguir as indicações
de uma forma mais organizada, segura e eficiente.

7.6 – Espaços e normas de prevenção e desinfecção
- Será assegurada a higienização frequente de todos os materiais e equipamentos utilizados pelas crianças,
várias vezes ao dia, segundo a Orientação 014/2020 da DGS
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- Será implementado um serviço extraordinário e sistemático de higienização dos locais mais susceptíveis de
contaminação (corrimãos, puxadores, interruptores…)
- Nas salas estarão disponíveis dispensadores de solução alcoólica e lenços descartáveis
- Manter-se-ão portas abertas, bem como janelas que não comprometam a segurança das crianças
- Será promovido o arejamento nocturno das instalações e a desinfecção segundo o plano de limpeza, bem
como a ozonização das instalações (planos em anexo)
- Aos trabalhadores serão fornecidas máscaras cirúrgicas para todo o tempo de trabalho, bem como luvas ou
outros equipamentos de protecção para tarefas específicas.
- Os profissionais evitarão o uso de jóias e adornos e no caso de terem o cabelo comprido este será apanhado
- A roupa suja será levada para casa em saco fechado e será lavada sempre que possível a mais de 60 graus.

7.7 – Cuidados genéricos com as crianças
Os profissionais ao lavar, alimentar ou segurar e higienizar crianças deverão, sempre que possível, observar
os seguintes cuidados:
- Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos devidamente higienizadas
- Limpar o nariz da criança com lenço descartável que será de imediato colocado em recipiente próprio
- Lavar as mãos, pescoço e qualquer outro local tocado pelas secreções das crianças
- Trocar de roupa sempre que necessário com posterior lavagem das mãos, quer seja consigo próprios ou
com as crianças

7.8– Refeições
- Durante o período das refeições as medidas de distanciamento e higiene serão mantidas, dentro do possível
- As refeições serão feitas por turnos no espaço do refeitório, e será promovida a higienização prévia das
mãos
- O espaço será higienizado após cada utilização e os lugares onde as crianças se sentam será sempre o
mesmo, promovendo o distanciamento ente elas
- Não serão partilhados quaisquer utensílios ou alimentos
- Da mesma forma se procederá para a pausa das refeições dos profissionais

7.9– Utilização da casa de banho e mudança de fralda
- A ida à casa de banho será feita com um número o mais reduzido de crianças possível
- A limpeza e desinfecção das sanitas, lavatórios e torneiras será feita com maior frequência
- As portas serão mantidas abertas para evitar contacto com estas superfícies
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- As instalações sanitárias da creche serão para utilização exclusiva dos profissionais e das crianças desta
resposta
- Serão assegurados especiais cuidados com a troca de fraldas, com higienização das mãos das profissionais,
bem como com a bancada de muda fraldas antes e depois de cada utilização
- A roupa suja das crianças será colocada em saco fechado para entrega aos pais com aconselhamento de
lavagem a 60 graus

7.10– Actividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade na Creche
- Serão lavados todos os brinquedos de utilização essencial duas a três vezes por dia e tentaremos, dentro do
possível, evitar a partilha dos mesmos
- Foram retirados da sala todos os materiais que não se consideram essenciais ao funcionamento da resposta
- As atividades serão promovidas em pequeno grupo ou individualmente (sempre que possível)
- Ao projecto pedagógico de sala serão adaptadas as modificações necessárias e adequadas

7.11 – Práticas pedagógicas em Pré-escolar
- Será criada uma nova rotina pedagógica, tendo em consideração as orientações da DGS, em articulação com
os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas Orientações Curriculares para o
Ensino Pré-escolar.
- Embora respeitando as regras actuais do distanciamento físico, tomaremos sempre em linha de conta a
importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.
- Procuraremos acima de tudo estar atentos ao bem-estar das crianças e corresponder às necessidades
emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são
indissociáveis.
- Serão higienizados todos os materiais de utilização essencial duas a três vezes por dia e tentaremos, dentro
do possível, evitar a partilha dos mesmos
- Foram retirados da sala todos os materiais que não se consideram essenciais ao funcionamento da resposta
- As atividades serão promovidas em pequeno grupo ou individualmente (sempre que possível)
- Aos Projectos curriculares de sala serão adaptadas as modificações necessárias e adequadas ao contexto
actual
- Serão promovidas, sempre que possível actividades ao ar livre nos espaços verdes da Instituição em regime
de rotatividade dos grupos
- Daremos preferência a reuniões individuais com os encarregados de educação que o solicitarem, em sala
ampla e respeitando as medidas de afastamento e segurança.
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7.12 – Procedimento num caso suspeito
Qualquer trabalhador ou utente com sinais e sintomas de COVID-19 com critérios compatíveis com a definição
de caso suspeito, deve informar, preferencialmente por via telefónica, o superior hierárquico que por sua vez
informará o Delegado de Segurança através do número 263 418 311 ou 938 202 494, solicitando que o caso
suspeito se dirija para a “Zona de Isolamento”.
Esta “Zona de Isolamento” está definida para a creche e salas de 3 anos, na sala de atendimento das
educadoras no r/c do edifício da creche ao lado das instalações sanitárias.
Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 2 metros) do suspeito.
No caso dos funcionários estes farão o procedimento descrito abaixo e serão os próprios a contactar a delegada
de segurança da Instituição e posteriormente a linhaSNS24.
No caso das crianças, a Educadora responsável de sala ou auxiliar, deve colocar, uma máscara cirúrgica, bata e
luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à
higiene das mãos, após contacto com a criança.
O acompanhante já na área de “isolamento”, deve contactar com o encarregado de educação para que este
proceda à recolha da criança e dar indicações expressas para que contactem com a linha SNS24 - 808242424.
A saída da Zona de Isolamento é feita pelo corredor lateral da creche, paralelo à rua dos Correios, até ao portão
onde os pais receberão a criança.
Após a saída da criança, procede à higienização e retirada do EPI, segundo as normas orientadores da DGS (em
anexo) e comunica à delegada de segurança para que esta reporte a situação suspeita às autoridades locais.
A saber:
- Unidade de Saúde Pública – Dra Túlia/ Enf. Vera Maximiano - 263 407 617
- Protecção Civil Municipal – COM Nuno Fonseca – 263 403 720
- Pres. Câmara Municipal de Azambuja – Luís de Sousa – 263 400 400

8 – REFERÊNCIAS

- Plano de Contingência da Câmara Municipal de Azambuja
- Orientação 06/2020 – de 26 de fevereiro de 2020 – procedimentos de prevenção, controlo e vigilância da
Direcção Geral da Saúde
- Despacho nº 2836 A/2020 de 02 de março de 2020 – do Gabinete das Ministras da Modernização do Estado
e da Administração Pública; do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e da Saúde
- Orientação 09/2020 de 13 de maio de 2020 – actualizada a 09 de Setembro de 2021
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Anexo 1

FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO NUMA ENTIDADE

Uma pessoa com:
Presença de sintomas
(febre ou tosseou dificuldaderespiratória) E
contacto com casoconfirmado

Deve:
Dirigir-se para área de isolamento E
Informar telefonicamente a pessoa responsável na
Instituuição

Na sala de isolamento:
Colocar a sua máscara E
Contactar linha SNS24 (808 24 24 24)
e seguir orientações

Após decisão sobre o caso:
Limpeza e desinfeção da área de isolamento E
Reposição do material utilizado

Anexo 2

FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE PESSOA ASSINTOMÁTICA COM CONTACTO
COM CASO CONFIRMADO

Pessoa assintomática com contacto com um caso
confirmado de COVID-19

Isolamento profilático e vigilância ativa de
sintomas - febre,tosse ou dificuldade respiratória

Se aparecimento de sintomas

Ligar imediatamente
Linha SNS 24 (808 24 24 24)

Anexo 3 – registo de temperatura e sintomas

Informação e vigilância de funcionários assintomáticos que
desempenham funções no CSPAzambuja

MODELO DE REGISTO DE TEMPERATURA E SINTOMAS
• Meça e registe a sua temperatura à entrada e à saída do turno,
• Registe também a ocorrência de outros sintomas como por exemplo: tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, cansaço, entre outros.
Data da vigilância

Nome

Se tiver febre (igual ou superior a 38.0ºC) ou algum outro sintoma referido acima, telefone para:
Linha SNS 24 (808 24 24 24)

Muito obrigada pela sua colaboração.
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Anexo 4 - plano de higienização e limpeza

Centro Social Paroquial de Azambuja
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO - COVID19

Área a
higienizar

Produto

Material

Método

Frequência

Salas/ Espaços Administrativos
Mesas de
trabalho
Cadeiras de
escritório
PC e
periféricos

Impressoras

Puxadores das
portas
Puxadores dos
armários

Interruptores

Pavimento

Solução
detergente/
desinfetante
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
detergente/
desinfetante

Salas de
reunião

Solução
detergente/
desinfetante

Recipientes
lixo

Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Toalhetes de
papel

Balde e
esfregona
Balde e
esfregona
Toalhetes de
papel

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

Diária

Vaporizar a superfície e deixar
secar

Diária

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Diária

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Diária

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

3x dia

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

1x dia

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

3x dia

Passar pelo pavimento

Diária

Passar pelo pavimento
Passar pelas superfícies

Diária

Vaporizar a superfície e deixar
secar

Diária

Área a
higienizar
Gabinete
Direcção

Produto

Material

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona
Toalhetes de
papel

Método
Passar pelo pavimento
Passar pelas superfícies

Frequência
Diária

Áreas de refeição
Mesas,
tabuleiros,
bancadas,
cadeiras
Aparelhos:
máq. café,
microondas,
jarro elétrico
torradeira,
frigorífico, etc.
Pavimento
Puxadores dos
armários

Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

A cada
utilização

Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

A cada
utilização

Solução
detergente/
desinfetante
Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

2x dia

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

3 x dia

Instalações Sanitárias
Sanitas
Lavatórios
Pavimento
Puxadores das
portas
Dispensadores
Base Duche

Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona

Toalhetes de
papel

Passar pelas superfícies

2x dia

Passar pelas superfícies

2x dia

Passar pelo pavimento

2x dia

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

3x dia

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

Diária

Passar pelas superfícies

A cada
utilização

Espaços Administrativos e Comuns
Balcão da
receção
PC e
periféricos

Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto
Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Após cada
cliente

Diária

Área a
higienizar
TPA
Multibanco

Impressoras

Pavimento
Corredores e
entradas
Cadeiras de
espera
(clientes)
Corrimãos

Produto
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
alcoólica de
secagem
rápida
Solução
alcoólica de
secagem
rápida

Material

Método

Frequência

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

Após cada
cliente

Aplicar no toalhete de papel e
passar nas superfícies

3x dia

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

Diária

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

2x dia

Vaporizar a superfície e deixar
secar
Passar pelas superfícies de forma
que estas fiquem humedecidas
pelo produto

Após cada
cliente

3x dia

Hora

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

Dom

Loca Tempo Loca Tempo Loca Tempo Loca Tempo Loca Tempo Loca Tempo Loca Tempo
(minut
(minut
(minut
(minut
(minut
(minut
(minut
l
l
l
l
l
l
l
os)
os)
os)
os)
os)

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
00.00
Total

os)

os)

Anexo 5 – Links para a consulta dos panfletos da DGS

Tríptico covid geral
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/triptico-COVID19-26-02-2020.pdf
Lavagem mãos
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Lavagem-m%C3%A3os.pdf
Uso de máscaras
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/M%C3%A1scaras2.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circularesinformativas/orientacao-n-0112021-de-13092021.aspx
Recomendações gerais
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/Recomenda%C3%A7%C3%B5esGerais.pdf
Lavagem de mãos – álcool
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/01DGS_lavarmaos_alcool_adultos.pdf
Recomendações IPSS
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Recomenda%C3%A7%C3%B5esIPSS.pdf

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circularesinformativas/orientacao-n-0252020-de-13052020.aspx
Medidas Gerais e Prevenção que pode consultar seguindo o link abaixo
- https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf

