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PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO 

 

NOTA INFORMATIVA N.º 3/2020: RESIDENTES E FAMILIARES 

 

ASSUNTO: COVID-19 - MEDIDAS DE DESCONFINAMENTO - RESTABELECIMENTO DAS 
VISITAS À ERPI 

 

Prezados Utentes, Residentes e Familiares da Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da 

Saúde 

Tendo ficado definida na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 33-C/2020 uma 

estratégia de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à doença 

COVID-19, medidas estas anunciadas como graduais, e prevendo um período de 15 dias entre 

cada fase de desconfinamento, de modo a serem avaliados os seus impactos na evolução da 

pandemia, importa relevar que a mesma RCM prevê que o “levantamento gradual das medidas 

de confinamento conduzirá inevitavelmente a um aumento dos novos casos de infeção 

com o coronavírus”.  

A Fundação Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saúde (FLar), acompanha a atual fase de 

progressivo desconfinamento promovendo, de forma gradual, cautelosa e ponderada, o 

levantamento das medidas de confinamento em vigor, tendendo para a normalização das suas 

atividades laborais e das respostas sociais. Com essa finalidade, o Plano de Contingência foi 

revisto e atualizado em conformidade com a legislação entretanto difundida e as últimas 

orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT). 

O plano a prosseguir assenta em medidas acrescidas de controlo e proteção, que previnam o 

surgimento de novo casos da COVID-19 e que, em simultâneo, tendam para o restabelecimento 

das visitas à sua Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), conforme previsto no Plano de 

Operacionalização de Visitas, em apêndice ao Plano de Contingência da FLar, que segue, em 

particular, a Informação da DGS n.º 011/2020, de 11/05/2020, atualizada a 18/05/2020. 
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Apesar da FLar ter vindo a promover a comunicação entre os utentes e familiares, ou pessoas 

próximas, através do telefone e de outros meios tecnológicos, sabemos que estas formas 

alternativas de contacto não são suficientes, pelo que, no contexto das medidas de confinamento 

a levantar, a semana que se inicia a 1 de junho fica marcada pela retoma das visitas dos 

familiares aos idosos institucionalizados na FLar, seguindo um conjunto orientado de normas, 

com garantias de segurança e serenidade para utentes, familiares e profissionais. 

Assim, na sequência dos nossos comunicados n.º 9 e n.º 10, oportunamente remetidos aos 

familiares, importa relembrar o conjunto de procedimentos a observar para a realização segura 

das vistas à instituição e aos seus residentes:  

✓ As visitas físicas realizar-se-ão apenas aos utentes não COVID-19; 

✓ Aos utentes em quarentena, casos suspeitos ou casos confirmados COVID-19, deve 

manter-se a restrição total de visitas físicas; 

✓ As visitas serão realizadas mediante agendamento prévio, estando designado um 

elemento da equipa do Serviço de Apoio Social para a coordenação e registo das 

agendas (data, hora, nome e contacto); 

✓ Os visitantes deverão trazer Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao 

contexto da visita; 

✓ Nas visitas deverá manter-se sempre o distanciamento social, respeitando as 

demarcações no pavimento; 

✓ Não é permitido entregar diretamente aos residentes qualquer tipo de objeto pessoal ou 

produto. No caso de os visitantes trazerem consigo mantimentos ou outros produtos ou 

objetos, deverão os mesmos ser entregues na Portaria para serem depositados em 

quarentena. Não são permitidos géneros alimentares confecionados ou transformados 

ou outros bens perecíveis.  

✓ As visitas terão lugar na entrada nobre do edifício, identificada como sendo a que reúne 

as condições mais adequadas, desde logo, por ser confinante com o exterior, ter acessos 

facilitados através da via pública, quer viários quer pedonais, devidamente identificados 
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e legíveis, ser ampla e ter bom arejamento; nesse espaço estarão afixados folhetos 

informativos sobre as medidas de prevenção e proteção; 

✓ Nesta fase, estabeleceu-se o número máximo, por utente, de 1 visitante por semana, 

prevendo-se a possibilidade da realização de um máximo de 8 visitas por dia (3 de 

manhã e 5 à tarde), 7 dias por semana, por forma a garantir que, após tanto tempo de 

afastamento, todos tenham a oportunidade do convívio familiar; 

✓ As visitas não devem ter duração superior a 30 minutos; 

✓ Haverá higienização do espaço entre cada visita e ficará disponível, à entrada, um 

dispensador com solução antissética de base alcoólica para desinfeção das mãos, 

procedimento a cumprir à chegada e à saída. 

Com este enquadramento, as visitas na FLar serão retomadas a partir de 1 de junho, com o 

horário, no período da manhã, das 10h30 às 12h00 e, no período da tarde, das 14h30 às 17h00. 

Para esclarecimento de qualquer dúvida, deverão consultar os nossos serviços, por email ou 

telefone, podendo para o efeito utilizar os contatos já disponibilizados: email 

rita.figueiredo@flcegos.pt ou os contactos telefónicos, 213913600 / 915966195. 

 

Dirijo os meus cumprimentos cordiais e amistosos, 

 

 

Lisboa, 30 de maio de 2020 

 

O Presidente do Conselho Executivo 

 

José Duarte Velosa Trindade 
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