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Introdução 

O presente Plano de Contingência é apresentado no contexto da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), cuja doença é designada por COVID-19, 
prevendo-se que a evolução do número de casos de COVID-19 em Portugal e com os 
cálculos das estimativas epidemiológicas disponíveis, com base naquilo que tem sido 
a evolução da incidência, possa atingir o pico da curva epidemiológica por volta do dia 
14 de abril.  

O Plano concebe como a Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde se 
prepara, no processo interno de gestão, articulação dos serviços e mobilização dos 
seus profissionais, para dar a resposta à emergência de saúde pública associada à 
infeção por Coronavírus 2019-nCoV, caso incida sobre os seus utentes ou 
profissionais, minimizando os riscos para a saúde de ambos os grupos e permitindo, 
ao mesmo tempo, a continuidade das atividades essenciais de forma a evitar ou 
esbater o impacto de qualquer disrupção que comprometa o regular funcionamento 
da Instituição. 

O Plano preconiza igualmente um conjunto de medidas e de ações que deverão ser 
aplicadas oportunamente, de modo regulado e articulado, em cada fase da evolução 
da pandemia da COVID-19, tendo como objetivo antecipar e mitigar o impacto da 
propagação daquele vírus, menorizando os seus efeitos no funcionamento da 
Fundação Lar. 

O Plano pressupõe para a sua efetiva  e eficaz implementação, a promoção, em 
permanência, de ações de esclarecimento internas, sobre todos os diversos aspetos 
a considerar, de forma a minimizar os riscos de transmissão, sendo de referir que as 
medidas de caráter preventivo e urgentes, designadamente, a divulgação pelos 
serviços e trabalhadores, foram postas em prática desde os primeiros alertas das 
autoridades de saúde (a título de exemplo, sobre a definição de caso suspeito e a 
transmissão do vírus, sobre o planeamento de higienização e limpeza e sobre a 
utilização das máscaras e das luvas).  

Este Plano poderá ser atualizado a qualquer momento, de acordo com a gradualidade 
das medidas a adotar, em resultado das orientações que venham a ser emitidas, em 
particular pelas entidades governamentais e autoridades de saúde. 
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1. Enquadramento da Questão 

O surgimento do novo Coronavírus SARS-CoV-2, identificado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como “Situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito 
Internacional” a 30 de janeiro de 2020, veio obrigar os diversos países a emitirem um 
conjunto de recomendações com o objetivo de minimizar a sua propagação.   

De entre as várias responsabilidades, enquanto entidade empregadora, impõe-se à 
Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde, atentar um conjunto de obrigações 
ao nível da saúde no trabalho, a saber: “O empregador é responsável por organizar 
os Serviços de Saúde e segurança do trabalho (SST) de acordo com o estabelecido 
no regime jurídico da promoção da segurança e da saúde no trabalho” e ainda, “É 
obrigação do empregador, assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança 
e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais 
de prevenção”.    

Em linha com OMS, e por se tratar de uma situação de saúde pública, foi difundida a 
orientação da Direção Geral de Saúde (DGS), 006/2020 de 26/02/2020, que explana 
as diversas etapas que as empresas devem considerar na construção dos respetivos 
planos de contingência. 

1.1. Explicitação do que é o Corona Vírus – COVID-19 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela OMS, à doença provocada por um novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a 
pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em 
outros países. Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas 
pessoas.  

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 
parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como 
pneumonia. Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir um total 
conhecimento sobre este, sabe-se que é diferente dos outros, apesar de ter alguma 
semelhança (geneticamente) ao SARS-CoV. É necessário mais tempo de 
investigação para se conseguir apurar todas as suas caraterísticas e qual o tratamento 
mais adequado. 

1.2. Principais sintomas e transmissão da infeção  

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe, como por exemplo:  
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ü Febre (T>37,5ºC); 

ü Tosse; 

ü Dificuldade respiratória (Falta de ar); 

ü Cansaço. 

Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte.  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se por:  

ü Gotículas respiratórias; 

ü Contacto direto com secreções infetadas; 

ü Aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por 
exemplo as nebulizações). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 
durante uma exposição próxima a uma pessoa com a COVID-19, através da 
disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando a pessoa infetada tosse, 
espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 
pessoas que estão próximas e ainda através do 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). 

Assim e, por forma a reduzir a transmissão do vírus, é fundamental a identificação, o 
mais precoce possível, de casos suspeitos. De acordo com o Centro Europeu de 
Doenças Transmissíveis (ECDC), os casos considerados como suspeitos são aqueles 
que:  
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Critérios Clínicos 

E 

Critérios Epidemiológicos 

Infeção respiratória 
aguda (febre ou tosse ou 
dificuldade respiratória) 
requerendo ou não 
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 de 
infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias 
antes do início dos sintomas; 

Ou 

Profissionais de saúde ou pessoa que tenha estado 
numa instituição de saúde onde são tratados 
doentes com COVID-19. 

   

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 
segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como 
medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 
dias desde a data da última exposição a um caso confirmado. As medidas preventivas, 
no âmbito da COVID-19, têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies / objetos contaminados). 

1.4. Medidas de Contenção da Propagação 

ü Afixação de cartazes da DGS em diversos pontos da Instituição; 

ü Elucidação de todos os colaboradores da Fundação sobre os critérios clínicos 
e critérios epidemiológicos, através de entrega da informação 005/2020 da 
DGS; 

ü  Afixação de cartazes com as medidas a aplicar perante os diferentes cenários 
passíveis de ocorrer; 

ü Atuação e disponibilidade dos elementos da Estrutura de Supervisão e 
Controlo (ESC), Estrutura de Coordenação (EC) e Estrutura Executiva (EE) 
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para os utentes e colaboradores, na divulgação do plano de contingência e 
medidas respetivas;  

ü Deteção precoce de casos suspeitos e adoção de medidas de prevenção e 
controlo de infeção (medição de temperatura a todos os trabalhadores e 
prestadores sempre que entram no edifício); 

ü Registo das pessoas que contactam com o caso suspeito. 

 

2. Plano de Contingência  

A Fundação Lar dispõe de um Plano de Contingência específico para responder a um 
cenário de epidemia pelo novo coronavírus e que envolve os diferentes Serviços.  

O Plano de Contingência responde a três questões basilares: 

ü Como prevenir a infeção da COVID-19? 

ü Quais os efeitos que a epidemia por COVID-19 pode causar na Fundação Lar? 

ü O que fazer numa situação de sinalização de um indivíduo (trabalhador ou 
utente) suspeito de infeção por COVID-19 na Instituição?  

2.1. Definir responsabilidades / Estruturas de Monitorização e Execução 

O Plano de Contingência operacionaliza-se vinculado a uma estrutura própria: 

ü Responsável Principal - o Presidente do Conselho Executivo; 

ü Estrutura de Supervisão e Controlo (ESC) – Composta pela Diretora Técnica 
que a integra, superintendendo as restantes Estruturas, que se subordinam a 
todo o tempo, para efeitos de articulação interna e execução do Plano; 

ü Estrutura de Coordenação (EC) - Composta pelos médicos de Medicina Interna 
e Medicina do Trabalho, pela Enfermeira Coordenadora e pelas Chefes dos 
Serviços; 

ü Estrutura Executiva (EE) - Composta pelas Coordenadores da UPC, UAME, 
ERPI, CD, Encarregadas e restantes operacionais. 
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2.2. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar no 
serviço  

A Fundação Lar deve estar preparada para a possibilidade de alguns dos seus 
trabalhadores ficarem incapacitados para trabalhar, devido a doença, suspensão de 
transportes públicos, do encerramento de escolas, quarentena, entre outras situações 
possíveis. Neste contexto é importante avaliar que serviços / atividades são 
imprescindíveis continuar a assegurar. Os recursos essenciais, necessários para 
manter a Instituição em funcionamento, deverão estar disponíveis para garantir as 
boas condições de proteção, de segurança, de higiene e limpeza para o bem-estar 
dos utentes.    

2.3. Procedimentos preventivos 

2.3.1. Regresso de deslocações 

Os trabalhadores que tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo 
e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pela 
COVID-19 devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, 
medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar 
atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos 
sociais com contacto físico. Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser 
comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em 
concreto e dará as devidas recomendações / orientações. 

Estrutura de Supervisão e 
Controlo 

(ESC) 

Responsável Principal
(RP) 

Estrutura Executiva
(EE)

Estrutura de 
Coordenação

(EC) 
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Nestas situações e quando possível, o trabalhador deve ficar em quarentena, em 
casa, e ser acionada a possibilidade de trabalho remotamente ou teletrabalho. 

2.3.2. Medidas de prevenção diária 

ü Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 
pelo menos um minuto; 

ü Caso não seja possível, usar solução à base de álcool, cobrindo toda a 
superfície das mãos, esfregando-as até ficarem secas;  

ü Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa 
de banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

ü Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

ü Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida ou 
usar solução à base de álcool; 

ü Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, ou usar lenço de papel 
de uso único; 

ü Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 
com secreções respiratórias.  

2.4 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 
de um trabalhador ou utente 

A colocação de um trabalhador ou utente na sala de isolamento, visa impedir que 
outros indivíduos possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar 
a propagação da doença transmissível na Instituição e na comunidade. A sala de 
isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com o doente 
(com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 
suspeito) e permitir um distanciamento social deste.  

 2.4.1 Estabelecer uma área de “isolamento” e o circuito até à mesma 

A sala ou Zona de Isolamento (ZI) profilático, deve ter ventilação natural ou sistema 
de ventilação mecânica, possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir 
tapetes, alcatifa ou cortinados).  

Deverá estar equipada com: 
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ü Telefone; cadeira ou marquesa / cama (para descanso e conforto do 
trabalhador / utente, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual 
transporte pelo INEM); 

ü Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

ü Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

ü Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA), disponível no interior e à 
entrada desta área;  

ü Toalhetes de papel;  

ü Máscara(s) cirúrgica(s); 

ü Luvas descartáveis;  

ü Termómetro.   

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 do Trabalhador / utente com Sintomas / Caso Suspeito.   

Deve ser limpa e arejada após a sua utilização por eventuais suspeitos. A sala será 
utilizada para o isolamento profilático de trabalhadores ou utentes que evidenciem 
sinais de COVID-19. O trabalhador ou utente sinalizado será encaminhado, o mais 
diretamente possível e com o menor contato com outras pessoas, desde o local em 
que se encontre até à zona de isolamento. Uma vez na zona de isolamento, será 
contatada a Linha Saúde 24 e seguir-se-á as suas instruções. Simultaneamente serão 
contactados os familiares do trabalhador / responsável do utente.  

A Zona de Isolamento profilático da Fundação Lar está localizada no 2.º andar do 
edifício 2, designado de Pavilhão (antiga área de tratamentos da clínica de medicina 
física e de reabilitação). 

2.4.2 Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos  

Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos, cuja falta 
possa comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias:  

ü Produtos de higienização;  
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ü Máscaras protetoras;  

ü Dispositivos de desinfeção das mãos com solução à base de álcool (mínimo 
70%); 

ü Dispensadores de papel;  

ü Roupa de cama para as duas camas da sala de isolamento; 

ü Sacos do lixo;  

ü Aventais de plástico; 

ü Luvas descartáveis;  

ü Proteção de pés; 

ü Batas descartáveis de manipulação. 

O Responsável pelo acompanhamento à zona de isolamento deve ter acesso a um 
ficheiro atualizado com os contactos dos familiares dos trabalhadores e dos 
responsáveis dos utentes, pelo que, com essa finalidade, os mesmos deverão estar 
disponíveis na sala de isolamento.  

2.4.3 Informar e instruir os trabalhadores  

É fundamental garantir a todos os trabalhadores informação detalhada e assegurar os 
esclarecimentos necessários sobre todas as medidas de prevenção e proteção que 
deverão ser adotadas e praticadas; a informação e o envolvimento dos trabalhadores 
deverão, pois, ser ativamente promovidos. Neste sentido serão difundidas todas as 
instruções e orientações importantes, nomeadamente, através da afixação de folhetos 
e cartazes em locais apropriados, bem como sectorialmente, passando informação 
descende aos operacionais, nomeadamente, cuidadores e auxiliares gerais. 

2.4.4 Avaliação do Plano de Contingência 

A análise e aferição do cumprimento das medidas preconizadas no Plano de 
Contingência é realizada, em conjunto e diretamente, pela ESC e pela EC. 

Assim, após a ativação do plano em caso suspeito, é essencial a avaliação e análise 
critica da adequação das medidas definidas, circuitos estabelecidos, fluxograma de 
atuação, stocks estabelecidos de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
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responsabilidades atribuídas, para aferir a sua conformidade e garantir a sua 
otimização, num processo que se quer, de melhoria contínua. 

2.4.5. Orientações da Direção Geral de Saúde 

É recomendável a leitura frequente e atenta dos Comunicados, Despachos, Normas, 
Orientações, Planos e Relatórios disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde 
(DGS), a consultar na página oficial disponível no link: https://covid19.min-saude.pt/, 
com atualização diária a acompanhar o evoluir da situação. 

2.4.6 Estabelecer procedimentos específicos 

2.4.6.1 Apêndices 

 

Apêndice 1: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 

Apêndice 2: PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Apêndice 3: ABORDAGEM DE CASOS SUSPEITOS 

Apêndice 4: RESPONSABILIDADES DO SEGURANÇA 

Apêndice 5: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL 

Apêndice 6: PROTOCOLOS DE ENTRADA EM CASA 

Apêndice 7: PROTOCOLOS DE CONVIVÊNCIAS COM PESSOAS NOS GRUPOS 
DE RISCO 

Apêndice 8: PROTOCOLOS PARA SAIR DE CASA 
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Apêndice 1 

ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 

Objectivo Estratégia 

 

Assegurar a continuidade 
das atividades e serviços 
considerados essenciais ou 
críticos de forma a 
minimizar o impacte de 
qualquer disrupção no 
normal funcionamento da 
Instituição. 

 

A entidade toma medidas de prevenção, através da 
alteração dos horários de trabalho dos Ajudantes de 
Ação Direta (AAD), a partir do dia 23/03/20. O turno da 
tarde (que passa a ser das 12h às 21h) sobrepõe-se, 
em 5 horas ao turno da manhã, fazendo que o turno da 
noite seja de 12h (20h às 8h). Assim, para além de se 
salvaguardar a possibilidade de prolongamentos, 
garante-se, durante 11h, a permanência de apenas 3 
AAD. 

As alterações estendem-se à equipa da saúde que, a 
partir do dia 01/04/20, passa a integrar um horário de 
12h/12h, ou seja, das 8h às 20h ou das 20h às 8h. 
Deste modo fica salvaguardada a continuidade do 
serviço, caso haja ausência de enfermeiros. 

Salienta-se que como medida preventiva, a Instituição 
disponibilizou alojamento para um dos grupos de maior 
risco de exposição e contágio, as AAD. 

As férias do mês de abril foram adiadas, permitindo, no 
imediato, que toda a equipa se mantenha disponível. 

Em caso de pandemia, os procedimentos a adotar 
serão os seguintes e terão uma ordem descendente:  

1. Trabalhadores:  

ü Caso se comece a verificar absentismo dos 
trabalhadores, se avance para um horário 12h/12h 
(semelhante ao da equipa da saúde); 
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ü Caso se verifique absentismo de 1/3 dos 
funcionários, recorrer-se-á ao trabalho 
extraordinário; 

ü Se houver quebra para metade, do efetivo de 
funcionários, iniciar-se-á o processo de 
recrutamento externo, através do site da Fundação 
e da aplicação Netemprego, para colmatar as 
necessidades;  

ü Consultar a BOLSA DE DISPONÍVEIS PARA IPSS - 
COVID 19 da UNITATE - Associação de 
Desenvolvimento da Economia Social.  

2. Fornecedores:  

ü Reduzir ao estritamente necessário as prestações e 
serviços externos, recorrendo à assistência remota 
sempre que possível e aplicável. 

ü Para os serviços e fornecimentos essenciais, 
constatada a impossibilidade da manutenção ou 
continuidade do prestador, deverão procurar-se 
alternativas similares no mercado 
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Apêndice 2 

PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 
1. O “contacto próximo” ocorre quando há proximidade com um caso confirmado de 

COVID-19, por quem não apresenta sintomas no momento. 

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

a. “Alto risco de exposição”: 

ü Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até dois 
metros quadrados) do caso; 

ü  Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado 
com o mesmo;   

ü  Quem partilhou, com o caso confirmado, loiça (pratos, copos, talheres), 
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

b. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

ü Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. 
em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 
gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior 
a 15 minutos, tosse ou espirro);   

ü Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido 
as medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção 
respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). Como medida de 
precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.    
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Apêndice 3 

ABORDAGEM DE CASOS SUSPEITOS 

 
1. Foi definido um circuito de atuação que tem por base os cenários seguintes: 

a. TRABALHADOR que apresente critérios clínicos e epidemiológicos; 

b. UTENTE que apresente critérios clínicos e epidemiológicos. 

2. O RESPONSÁVEL é a Encarregada de Serviço (ES).  

a. Na ausência da ES, é nomeado um Responsável de Turno (RT).  

b. No período noturno é designada uma das AAD, não podendo ser a AAD da 
saúde. 

3. Nas ocorrências com TRABALHADORES, se a sinalização/deteção for feita 

a. Pelo SEGURANÇA, aquando do rastreio das temperaturas à entrada da FLar: 

(1) Se a temperatura for superior a 37.6ºC, o Segurança avisa o 
RESPONSÁVEL, que deve de imediato desencadear o circuito pré-
definido de Abordagem de Caso Suspeito, descrito a seguir; 

(2) O RESPONSÁVEL deve telefonar, posteriormente através do telemóvel 
identificado por “COVID” ao Enfermeiro que estiver de serviço, das 08h00 
às 20h00, ou que terminou o turno às 20h00; 

b. Pelo PRÓPRIO ou por um COLEGA, deve: 

Contatar de imediato o Segurança, EXT. 271 (das 08h00 às 20h00) ou a AAD 
da Enfermaria (das 20h00 às 08h00), que avisa o RESPONSÁVEL (em 
sequência, será: a Encarregada, o Responsável de turno ou a AAD (no 
período noturno); 

c. O RESPONSÁVEL vai assim desencadear o circuito pré-definido: 

(1) Fica detentor de um telemóvel (identificado por “COVID” 937 495 490, 
onde constam todos os contatos necessários) e um Kit com material de 
proteção o qual tem de colocar/vestir de imediato (óculos, máscara, 
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avental de plástico / bata descartável, luvas e pezinhos) e kit primário de 
material para o trabalhador (máscara, luvas); 

(2) Acompanha o Trabalhador à Zona de Isolamento (ZI) e orienta-o a cumprir 
as normas definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS), nomeadamente: 

(a) Calçar pezinhos (à entrada da Zona de Isolamento); 

(b) Ligar para a Saúde 24 – 808242424, ficando a aguardar orientações; 

(3) O RESPONSÁVEL deve seguir à frente do trabalhador, no percurso até à 
Zona de Isolamento e, após a abertura da sala, deve permanecer à 
entrada da mesma, mantendo a distância de segurança; caso necessário, 
deve substituir-se as luvas e a máscara do trabalhador; 

(4) O Percurso de ida deve ser o mais curto possível até à Zona de 
Isolamento, dissuadindo a presença de utentes e trabalhadores no trajeto. 
A evacuação da Zona de Isolamento será feita pelas escadas, até ao R/C, 
saindo pelo corredor paralelo à cozinha até à porta da rua;  

(5) Se não for possível o atendimento pela linha Saúde 24, deve, em 
alternativa, ser contactado o INEM. O trabalhador deve permanecer na 
Zona de Isolamento até ser aconselhado a ir para o hospital ou para casa.  

(6) Se a orientação for para ir para casa, deverão adotar-se os seguintes 
procedimentos:  

(a) A roupa que usar no momento, terá que ser despida e depositada no 
saco preto existente na Zona de Isolamento; 

(b) O RESPONSÁVEL deverá ir buscar a muda de roupa (previamente 
guardada na lavandaria) que o trabalhador deve vestir, sendo-lhe 
facultada uma máscara limpa; 

(c) O referido saco deve ser entregue, posteriormente, na lavandaria (a 
roupa tem que ser lavada em separado, a mais de 60ºC); 

(7) Caso necessário, solicitar, por telefone, orientações ao enfermeiro, de 
serviço, cujo número está gravado na memória do “COVID” 937 495 490. 

4. Nas ocorrências com UTENTES, quer seja sinalizado pelo próprio ou por um 
trabalhador, proceder da seguinte forma: 
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a. Reportar ao Enfermeiro de Serviço para que este efetue uma triagem face aos 
sintomas apresentados; 

b. Validada a evidência de Caso Suspeito, o enfermeiro deve contatar o 
RESPONSÁVEL, que irá desencadear o circuito pré-definido: 

(1) Fica detentor de um telemóvel (identificado por “COVID” 937 495 490, 
onde constam todos os contatos necessários) e um Kit de material de 
proteção, o qual tem de colocar de imediato (óculos, máscara, avental de 
plástico / bata descartável, luvas e pezinhos) e kit primário de material 
para o utente (máscara, luvas); 

(2) Acompanha o Utente à Zona de Isolamento e orienta-o / apoia-o (caso 
necessário) para que cumpra as normas definidas pela Direção Geral de 
Saúde, nomeadamente: 

(a) Calçar pezinhos (à entrada da Zona de Isolamento); 

(b) Ligar para a Saúde 24 – 808242424, ficando a aguardar orientações; 

(3) O RESPONSÁVEL deve respeitar a distância de segurança possível, 
consoante o grau de autonomia do utente, durante o percurso até à Zona 
de Isolamento e no interior da sala; deve executar as ações necessárias, 
mantendo todos os cuidados possíveis; caso necessário deve substituir 
as luvas e a máscara utente; 

(4) Nas situações em que o utente esteja incapacitado, ao nível físico ou 
neurológico, deve ocupar a cama articulada existente na Zona de 
Isolamento, na cabine 7; 

(5) O percurso até à Zona de Isolamento deve ser o mais curto possível, 
dissuadindo a presença de utentes e trabalhadores no percurso; a 
evacuação da Zona de Isolamento será feita pelas escadas até o R/C, 
saindo pelo corredor paralelo à cozinha, até à porta da rua;  

(6) Sempre que a máscara se encontrar molhada, retirar, pegando numa das 
extremidades, e descartar para o contentor de resíduos apropriados: 
Grupo III - saco branco, higienizando as mãos de seguida e antes de 
colocar nova máscara. 
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(7) Caso necessário, solicitar, por telefone, orientações ao Enfermeiro, cujo 
número está gravado na memória do “COVID” 937 495 490. 

c. É imperativo manter o doente na área de isolamento, até a validação ou 
invalidação do caso pela Linha de Apoio ao Médico da DGS: 

(1) Se a suspeição clínica não for validada pelo médico da Linha de Apoio ao 
Médico da DGS, o doente é encaminhado como habitualmente, para 
abordagem clínica de acordo com a situação. As Precauções Básicas 
deverão manter-se sempre; 

(2) Se a suspeição for validada pela Linha de Apoio ao Médico da DGS, o 
caso passa a “suspeito em investigação” e deverá permanecer em 
isolamento até chegada do INEM, que transportará o utente para o 
hospital de referência. 

d. Iniciar a investigação epidemiológica e a gestão de contactos, perante um 
caso suspeito validado. 

e. Providenciar a limpeza e desinfeção ou descontaminação da zona de 
isolamento: 

(1) Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo trabalhador / utente;  

(2) Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava 
o trabalhador / utente confirmado, incidindo nas zonas com maior 
probabilidade de estarem contaminadas (nomeadamente, materiais e 
equipamentos utilizados por este);  

(3) Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico branco 
que, após ser fechado (ex. com abraçadeira) deverá ser colocado no 
contentor de resíduos apropriados – Grupo III. 
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Ocorrência com Trabalhadores detetada pelo: Próprio ou Colega 
 

Contatar o Segurança EXT. 271 (das 08h00 às 20h00) ou a AAD da Enfermaria (das 20h00 às 08h00), que
avisa o RESPONSÁVEL (em sequência, será: a Encarregada, o Responsável de turno ou a AAD (no período
noturno)

Usa o telemóvel (identificado por “COVID” 937 495 490, onde constam todos os contatos
necessários) e um Kit com material de proteção o qual tem de colocar/vestir de imediato (óculos,
máscara, avental de plástico / bata descartável, luvas e pezinhos) e kit primário de material para
o trabalhador (máscara, luvas)

Acompanha o Trabalhador à ZI e orienta-o a cumprir as normas definidas pela DGS,
nomeadamente:Calçar pezinhos (à entrada da Zona de Isolamento);Ligar para a Saúde 24 –
808242424, ficando a aguardar orientações

O RESPONSÁVEL deve seguir à frente do trabalhador, no percurso até à ZI e, após a
abertura da sala, deve permanecer à entrada da mesma, mantendo a distância de
segurança; caso necessário, deve substituir-se as luvas e a máscara do trabalhador

O Percurso de ida deve ser o mais curto possível até à ZI, dissuadindo a presença de
utentes e trabalhadores no trajeto. A evacuação da ZI será feita pelas escadas, até ao
R/C, saindo pelo corredor paralelo à cozinha até à porta da rua

Deve, em alternativa, ser contactado o INEM. O trabalhador deve permanecer na Zona de
Isolamento até ser aconselhado a ir para o hospital ou para casa

1) A roupa que usar no momento, terá que ser despida e depositada no saco preto existente na Zona de Isolamento;
2) O RESPONSÁVEL deverá ir buscar a muda de roupa (previamente guardada na lavandaria) que o trabalhador deve vestir, sendo-lhe
facultada uma máscara limpa;
3) O referido saco deve ser entregue, posteriormente, na lavandaria (a roupa tem que ser lavada em separado, a mais de 60ºC);
4) Caso necessário, solicitar, por telefone, orientações ao enfermeiro, de serviço, cujo número está gravado na memória do “COVID”
937 495 490

1º Passo 

 

2º Passo 

 

3º Passo 

 

4º Passo 

 

5º Passo 
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Ocorrência com Utentes sinalizada pelo: Próprio ou por um Trabalhador 

 

 

 

Informar o Enfermeiro de Serviço para que este efetue uma triagem face aos sintomas apresentados

O enfermeiro deve contatar o RESPONSÁVEL, que irá desencadear o circuito:
Fica detentor de um telemóvel (identificado por “COVID” 937 495 490, onde constam todos os contatos
necessários) e um Kit de material de proteção, o qual tem de colocar de imediato (óculos, máscara, avental de
plástico / bata descartável, luvas e pezinhos) e kit primário de material para o utente (máscara, luvas)

Acompanha o Utente à Zona de Isolamento e orienta-o / apoia-o (caso necessário) para que
cumpra as normas definidas pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente:
- Calçar pezinhos (à entrada da Zona de Isolamento);
- Ligar para a Saúde 24 – 808242424, ficando a aguardar orientações;

O RESPONSÁVEL deve respeitar a distância de segurança possível, consoante o grau de autonomia do 
utente, durante o percurso até à Zona de Isolamento e no interior da sala; deve executar as ações 
necessárias, mantendo todos os cuidados possíveis; caso necessário deve substituir as luvas e a máscara 
utente;
- Nas situações em que o utente esteja incapacitado, ao nível físico ou neurológico, deve ocupar a cama 
articulada existente na Zona de Isolamento, na cabine 7;

- O percurso até à Zona de Isolamento deve ser o mais curto possível, dissuadindo a presença de
utentes e trabalhadores no percurso; a evacuação da Zona de Isolamento será feita pelas escadas
até o R/C, saindo pelo corredor paralelo à cozinha, até à porta da rua

Ligar para o número que  está gravado na memória do “COVID” 937 495 490

1º Passo 

 

3º Passo 

 

4º Passo 

 

5º Passo 
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Diagnóstico de Suspeita de Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

Suspeita de caso COVID-19

O caso foi validado?NÃO

-  Se for utente (ficará em sala de 
quarentena durante os próximos 14 dias)

 -  Se for trabalhador (vai para casa)

-  O suspeito permanecerá em sala de
 isolamento até à chegada do INEM 

- Inicia-se a investigação epidemiológica e a 
gestão de contactos, perante o caso suspeito validado.

- Providenci-ser a limpeza e desinfeção ou 
descontaminação da zona de isolamento

SIM
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Apêndice 4 

RESPONSABILIDADES DO SEGURANÇA 

 

1. Informar o RESPONSÁVEL, quem é o Enfermeiro escalado; 

2. Caso receba um contato a sinalizar um de Caso Suspeito, deve questionar qual 
a localização do mesmo e que telefone utilizou para realizar a chamada; 

3. Entregar ao RESPONSÁVEL, quando necessário, o Kit de material de proteção 
do RESPONSÁVEL e o Kit Primário; 

4. Caso, por alguma razão, não consigam identificar a localização do 
RESPONSÁVEL, em situação de sinalização de Caso Suspeito, deve contata-
lo para o telemóvel “COVID”, número 937 495 490; 

5. Anotar o número do telefone fixo da Zona de Isolamento: EXT. 260; 

6. Alertar todas as pessoas que entrarem na FLar para cumprimento do circuito 
da higienização das mãos; 

7. Impedir o acesso ao interior das Instalações, de pessoas estranhas ao serviço; 

8. Medir a temperatura de todos os trabalhadores e prestadores externos, quando 
entram nas instalações, seguindo os seguintes passos: 

a. Calçar uma luva e aproximar o termómetro da têmpora do trabalhador 
(após ter cumprido o circuito de higienização das mãos); 

b. Registar a temperatura na folha de “registo-entradas / saídas”, no campo 
“observações”; 

c. Caso o trabalhador apresente temperatura superior a 37.6ºC, deve ficar a 
aguardar, na entrada, pelo RESPONSÁVEL que irá acionar o circuito, 
encaminhando o trabalhador para a Zona de Isolamento; 

d. No caso de ser um prestador de serviço que apresente uma temperatura 
superior a 37.6ºC é recusada a entrada do mesmo e, posteriormente, 
deverá informar o Serviço de Logística da ocorrência. 
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Nota: Caso ocorra uma rotura na prestação dos serviços prestados pelo Grupo 8, na 
eventualidade da empresa não poder destacar um segurança, o 
RESPONSÁVEL assegura a sua substituição, no mesmo horário. 
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Fluxograma da atuação do Segurança 

 

 

      

 

 

 

 

Segurança restreia 
temperatura dos 

trabalhadores à entrada 
da Flar

Tem + 37,6º?

 SIM  

+ 37,6º avisa a ES/RT 
ou AAD

NÃO
O trabalhador higieniza 

as mãos e inica o 
serviço

Telefonar, através do telemóvel identificado por “COVID” ao 
Enfermeiro que estiver de serviço, das 08h00 às 20h00, ou que 

terminou o turno às 20h00 (desde que esteja disponível). 
Deve relatar a situação e seguir as orientações dadas

Se for prestador de 
Serviços é recusado a 

entrada na FLAR
SIM
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Apêndice 5 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os Auxiliares de Serviços Gerais assegurarão:  

1. A limpeza e higienização regular dos espaços e equipamentos, diária e intensa, 
com detergente apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica 
de: 

ü Maçanetas e puxadores de portas; 

ü Portas de WC; 

ü Armários;  

ü Torneiras;  

ü Telefones;  

ü Computadores, Impressores e Periféricos (teclados, monitores, ratos e 
terminais); 

ü Interruptores; 

ü Comandos do ar condicionado e de TV; 

ü Torneiras, lavatórios e autoclismos; 

ü Secretárias / Mesas de trabalho; 

ü Outros acessórios / materiais de uso partilhado regularmente manipuláveis. 

2. Controlo Ambiental / Higienização de Espaços Críticos 

a. A Zona de Isolamento é consideradas área crítica:  

(1) A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies recomendada é, no 
mínimo, de uma vez por turno, ou sempre que necessário;  
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(2) A limpeza e desinfeção deve ser efetuada depois terem realizado as 
rotinas de higienização dos restantes espaços da Fundação Lar, com 
material e equipamento de limpeza de uso único ou exclusivo daquele 
espaço, descontaminado após cada utilização (baldes e cabos), ou 
descartado após cada utilização (panos e mopas);  

b. Reforçar a limpeza e desinfeção de todas as superfícies, nas áreas utilização 
do trabalhador / utente, principalmente as superfícies frequentemente 
manuseadas e, especialmente, aquelas mais próximas e com maior 
probabilidade de serem contaminadas (por exemplo: grades de cama, 
maçanetas, superfícies e equipamentos);  

c. O uso de detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as 
recomendações do fabricante quanto à quantidade, diluição e tempo de 
contacto.  

3. A limpeza e desinfeção das superfícies pode ser realizada com:  

a. Detergente, seguido de desinfetante: solução de hipoclorito de sódio contendo 
1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies metálicas; 

b. Todo o equipamento de proteção individual, a utilizar durante os 
procedimentos de limpeza e desinfeção pelas equipas de limpeza, deve ser 
removido e descartado após a conclusão das atividades de limpeza, para saco 
branco – Grupo III;  

No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a 
remoção de cada EPI.  

4. Manuseamento Seguro da Roupa  

A gestão da roupa deve ser efetuada da seguinte forma: 

ü Separar e individualizar a roupa de casos suspeitos (precaução de contacto);  

ü Separar a roupa com matéria orgânica em saco próprio (preto), adequado para 
o efeito;  

ü Manusear a roupa potencialmente contaminada com o mínimo de agitação;  

ü Evitar o contacto direto da pele e das roupas do profissional, com materiais 
contaminados; 
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ü Informar a lavandaria do risco biológico elevado da roupa e minimizar a 
manipulação da roupa suja na lavandaria, usando o material de proteção 
exigido nas normas de higiene e segurança no trabalho; 

ü O programa de lavagem deverá realizar-se com temperaturas entre 60ºC e 
90°C. 

5. Recolha Segura dos Resíduos  

       Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito de 
infeção por COV-19, são considerados resíduos do Grupo III e descartados de 
acordo com a IT “Resíduos Hospitalares Grupo III”, a reter: 

ü A triagem dos resíduos é realizada no local de produção;  

ü Os resíduos do Grupo III - risco biológico, são colocados em saco descartável 
branco;  

ü Após devidamente encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no contentor 
rígido para resíduos do Grupo III;  

ü A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos, devem ser limitados 
ao estritamente necessário;  
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Controlo Ambiental / Higienização de Espaços Críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Auxiliares de Serviços Gerais assegurarão a
limpeza e higienização regular dos espaços e
equipamentos, diária e intensa, com detergente
apropriado, assim como solução antisséptica de base
alcoólica de:

• Maçanetas e puxadores de portas;
• Portas de WC;
• Armários; 
• Torneiras; 
• Telefones; 
• Computadores, Impressores e Periféricos (teclados, monitores, ratos e 

terminais);
• Interruptores;
• Comandos do ar condicionado e de TV;
• Torneiras, lavatórios e autoclismos;
• Secretárias / Mesas de trabalho;
• Outros acessórios / materiais de uso partilhado regularmente 
manipuláveis.
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A Zona de Isolamento é consideradas área crítica:

- A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies recomendada é, no mínimo,
de uma vez por turno, ou sempre que necessário;

- A limpeza e desinfeção deve ser efetuada depois terem realizado as rotinas
de higienização dos restantes espaços da Fundação Lar, com material e
equipamento de limpeza de uso único ou exclusivo daquele espaço,
descontaminado após cada utilização (baldes e cabos), ou descartado após cada
utilização (panos e mopas);

- Reforçar a limpeza e desinfeção de todas as superfícies, nas áreas utilização do
trabalhador / utente, principalmente as superfícies frequentemente manuseadas e,
especialmente, aquelas mais próximas e com maior probabilidade de serem
contaminadas (por exemplo: grades de cama, maçanetas, superfícies e
equipamentos);

- O uso de detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as
recomendações do fabricante quanto à quantidade, diluição e tempo de contacto.

- A limpeza e desinfeção das superfícies pode ser realizada com:
- Detergente, seguido de desinfetante: solução de hipoclorito de sódio contendo
1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies metálicas;
- Todo o equipamento de proteção individual (EPI), a utilizar durante os
procedimentos de limpeza e desinfeção pelas equipas de limpeza, deve ser
removido e descartado após a conclusão das atividades de limpeza, para saco
branco – Grupo III;
- No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a
remoção de cada EPI.

Controlo 
Ambiental / 

Higienização de 
Espaços 
Críticos

Limpeza e 
desinfeção das 

superfícies 
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Gestão da Roupa 

 

 

 

 

 

 

 

- Separar e individualizar a roupa de casos suspeitos (precaução de contacto);
- Separar a roupa com matéria orgânica em saco próprio (preto), adequado
para o efeito;
- Manusear a roupa potencialmente contaminada com o mínimo de agitação;
- Evitar o contacto direto da pele e das roupas do profissional, com materiais
contaminados;
- Informar a lavandaria do risco biológico elevado da roupa e minimizar a
manipulação da roupa suja na lavandaria, usando o material de proteção
exigido nas normas de higiene e segurança no trabalho;
- O programa de lavagem deverá realizar-se com temperaturas entre 60ºC e
90°C

A gestão da 
roupa deve ser 

efetuada da 
seguinte forma:
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Recolha de Resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

- A triagem dos resíduos é realizada no local de produção;

- Os resíduos do Grupo III - risco biológico, são colocados em saco
descartável branco;

- Após devidamente encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no
contentor rígido para resíduos do Grupo III;

- A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos, devem ser
limitados ao estritamente necessário.

Os resíduos 
produzidos durante a 

prestação de cuidados 
ao caso suspeito de 
infeção por COV-19, 

são considerados 
resíduos do Grupo III e 
descartados de acordo 

com a IT “Resíduos 
Hospitalares Grupo III”, 

a reter:
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Apêndice 6 

PROTOCOLOS DE ENTRADA EM CASA 
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Apêndice 7 

PROTOCOLOS DE CONVIVÊNCIAS COM PESSOAS NOS GRUPOS 
DE RISCO 
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Apêndice 8 

PROTOCOLOS PARA SAIR DE CASA 
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Apêndice 9 

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 

 

1. Entidades Externas: 

ü Linha Saúde 24 - 808 24 24 24  

ü Número Europeu de Emergência - 112  

ü Direção Geral de Saúde - 218 430 500  

 

2.  Contatos / Extensões Internas: 

ü Segurança - Ext. 207 

ü Enfermaria - Ext. 263 

ü Encarregadas - Ext. 240 

ü Telemóvel “COVID” 937 495 490 (em posse do RESPONSÁVEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


