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“Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a melhor 

forma de, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção mais adequadas”. O Plano de Contingência traduz-

se num conjunto de regras e procedimentos que, num contexto de pandemia (SARS-COVID-19), visa, em primeiro 

ligar, prevenir e reduzir os efeitos negativos causados pela doença, criando condições de segurança para a 

continuidade das atividades do CSPT da Póvoa de Varzim. O seu desenvolvimento implica a participação 

empenhada e comprometida de todos os intervenientes da instituição, bem como de outros parceiros que 

contribuem para o seu funcionamento, em estreita colaboração com a Direção Regional de Educação do Norte, 

Direção-Geral de Saúde, Autoridade de Saúde local e outras entidades facilitadoras da informação e da ação. Na 

impossibilidade de vivermos numa redoma, importa aprender e usar estratégias de defesa e de contenção dos 

possíveis perigos, presentes e/ou futuros.  

 

O CSPT presta serviços de cariz social de apoio à comunidade, desde a primeira infância até à terceira 

idade, promovendo a dimensão humana, social, paroquial e religiosa, através de um conjunto de respostas sociais, 

nomeadamente Creche, Jardim-de-infância, ATL, ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, que vão de 

encontro às suas necessidades humanas. Sempre sobre o lema “Amar é Servir”. 

Receber e acolher com caráter solidário todos aqueles que recorrem aos nossos serviços, segundo valores 

cristãos e numa gestão sustentada, que contribuam para uma adequada inclusão social, contribuindo para o 

reconhecimento de uma IPSS de referência. 

O nosso ERPI tem acordo para 34 idosos e neste momento, diretamente ligados a esta resposta social 

podemos dizer que temos cerca de 16 colaboradores e indiretamente 15. 
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1.- Introdução  

 

A resposta social de ERPI assume-se como resposta fundamental para proporcionar bem-estar social, 

físico-motor, psicológico, promovendo a autoestima das pessoas idosos. Para além do apoio direto prestado á 

pessoa idosa, estas respostas revertem-se de particular importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta as 

realidades sociais que o envelhecimento apresenta e que se apresentam com o aumento da dependência, o 

isolamento e eventual exclusão por barreiras sociais e físicas. Assim, a reabertura desta resposta social é 

fundamental. 

 O CSPT da Póvoa de Varzim adota um conjunto de medidas de prevenção e contenção desta doença 

contando, para o efeito, com a colaboração de toda a comunidade interna e externa. De acordo com as instruções 

da Direção-Geral de Saúde da Direção Regional de Educação do Norte, com vista a uma resposta eficaz e adequada 

na prevenção e na contenção numa eventual situação de incidência da doença, o CSPT definiu o seu Plano de 

Contingência – SARS-COVID-19 – doravante designado como Plano, onde se encontram explicitadas as principais 

linhas de orientação a seguir pelos seus utentes, colaboradores e pelas diferentes estruturas e serviços. As 

orientações contidas neste Plano permitirão enfrentar, de modo adequado, as consequências de uma possível 

pandemia, em estreita colaboração com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da 

comunidade residencial. Contempla medidas e ações que deverão ser aplicadas, em tempo oportuno, de modo 

articulado, em cada fase de evolução da pandemia da gripe. Salienta-se, ainda, o facto de, numa possível situação 

de pandemia, poderem surgir alterações legislativas ou orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde ou 

pelas Autoridades de Saúde locais, que influenciem as tarefas e práticas referidas neste Plano de Contingência. 

Neste sentido, o presente Plano de Contingência é considerado adequado, neste momento, sendo, em qualquer 

altura, atualizado face a novas informações ou acontecimentos. Todos os intervenientes deverão assumir o 

compromisso de agir em conformidade com todas as indicações/orientações nele contidas.  

Como o nosso ERPI é acoplado, tivemos que proceder a algumas alterações definindo um novo espaço 

para o CD. Assim garantiu-se o funcionamento isolado do ERPI. 
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2.- Objetivos  

 

O objetivo fundamental do Plano de Contingência é manter a atividade do CSPT em segurança, face aos 

possíveis efeitos de uma pandemia. Pretende-se evitar ou reduzir a contaminação de todos os elementos da 

estrutura residencial. 

 Tendo em consideração o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência de pandemia SARS-COVID-19, o Plano 

tem como principais objetivos estratégicos: 

  Informar a comunidade sobre os procedimentos a ter na prevenção do COVID-19 ou, no caso de se registar, de 

uma pandemia;  

 Fornecer uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia e mantenha os serviços 

essenciais em funcionamento;  

 Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja possível. São 

objetivos operacionais deste Plano:  

 Manter os serviços em funcionamento;  

 Definir as estruturas de decisão e coordenação;  

 Definir a coordenação com entidades/autoridades externas (Centro de Saúde, Direção Geral de Saúde, 

Direção Regional de Educação do Norte); 

  Assegurar serviços mínimos em situação de crise contingente;  

 Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho;  
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 Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação do vírus ou da pandemia; 

  Planificar procedimentos que permitam proteger a saúde de todos os elementos da comunidade;  

 Garantir fluxo de informação constante junto do público interno e externo;  

 Monitorizar e acompanhar, em permanência, o processo. 

 

3.- Sobre SARS-COVID-19  

A SARS-COVID-19 é uma doença infetocontagiosa que afeta o nariz, a garganta e sistema respiratório, 

provocada por um novo vírus da gripe COVID19. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou 

apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.  

É fundamental manter os espaços fechados bem arejados e aumentar os cuidados de higiene do corpo, 

vestuário e da casa; reforçar o sistema imunitário, nomeadamente, com alimentos ricos em vitamina C, em 

complexos de vitamina B, zinco, antioxidantes e selénio e evitar alimentos que inflamem o intestino.  

O vírus COVID19 pode ser destruído com qualquer produto de desinfeção doméstica (água e sabão, 

detergentes, lixívia e álcool). O vírus é igualmente destruído pela ação do calor (temperatura superior a 75º 

centígrados). 

  

3.1.- Sintomas  

Os sintomas de infeção pelo vírus COVID-19 nos seres humanos são normalmente semelhantes aos 

provocados pela gripe sazonal:  

 Temperatura superior a 38º; 

  Sintomas respiratórios (tosse persistente e nariz entupido);  

 Dor de garganta;  

 Possibilidade de ocorrência de outros sintomas:  

 Dores corporais ou musculares;  

 Dor de cabeça;  

 Arrepios;  

 Fadiga;  

 Vómitos ou diarreia (embora não sendo típicos da gripe sazonal, têm sido verificados em alguns casos 

recentes de infeção pelo novo vírus da Gripe COVID – 19). 
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3.2.- Modo de transmissão  

O modo de transmissão do vírus COVID-19 passa de pessoa para pessoa, através de gotículas libertadas 

durante a fala, tosse ou espirro. Normalmente, não se propagam a distâncias superiores a um metro, podendo 

ficar depositadas nas superfícies. Os contactos mais próximos (a menos de um metro de distância) com uma 

pessoa infetada podem representar, por esse motivo, uma situação de risco.  

Por outro lado, o contágio pode verificar-se, também, quando há contacto com gotículas ou outras 

secreções do nariz e da garganta de uma pessoa infetada, através das superfícies contaminadas, como maçanetas 

das portas, corrimões e outras superfícies de utilização pública. 

  Estudos efetuados demonstram que o vírus pode sobreviver durante várias horas nas superfícies, sendo 

importante mantê-las limpas e lavar as mãos sempre que houver contacto com superfícies de uso coletivo.  

 

3.3.- Período de incubação/transmissibilidade  

O período de incubação do COVID-19, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa 

é infetada e o aparecimento dos primeiros sintomas pode variar entre 1 e 14 dias. Os doentes podem infetar 

(contagiar) outras pessoas por um período até 14 dias, a que se chama período de transmissibilidade. É prudente, 

contudo, considerar que um doente mantém a capacidade de infetar outras pessoas durante todo o tempo em 

que manifestar sintomas.  

 

4.- População alvo  

O presente Plano destina-se a ser aplicado no CSPT, sendo de cumprimento obrigatório por parte de todos 

os elementos que constituem o ERPI.  

O ERPI funcionará de forma isolada, autónoma do resto da Instituição. 

 

 4.1.- Risco de exposição ocupacional ao vírus COVID-19  

O risco de exposição ocupacional ao vírus COVID-19 no Grande CSPT é de nível Médio – “Atividades que 

obrigam a contactos frequentes e próximos (a menos de 1 metro de distância), com pessoas suscetíveis de 

estarem doentes com Gripe, tais como colegas de trabalho, público em geral, crianças escolarizadas ou outras 

concentrações pessoais”. (Direção Geral de Saúde)  

De forma a reduzir a possibilidade de contágio a outras respostas sociais, o ERPI funciona de forma isolada. 

Assim conforme a planta que se anexa podemos assegurar a sua total independência. Por outro lado, os 

funcionários serão afetos exclusivamente ao ERPI, evitando cruzamento dos mesmos. 
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5.- Coordenação do Plano de Contingência e Equipa Operativa  

A coordenação global do Plano de Contingência é assumida pela Direção do CSPT devidamente apoiada 

por uma equipa operativa em estreita articulação com a Autoridade de Saúde Local, Câmara Municipal e outras 

entidades externas. Dado que uma eventual situação de pandemia pode ocasionar um elevado grau de 

absentismo, cada um dos elementos da Cadeia de Comando e Controlo deverá ser apoiado por um substituto. 

 

 5.1.- Identificação 

 Coordenação Geral do Plano 

 Direção 

 

 Coordenação Operacional do Plano 

 Assistente Social 

 

 Assistentes Operacionais 

 Ajudantes de Ação Direta 

 Trabalhadoras Auxiliares 

 

5.2.- Cadeia de Comando e Controlo 

 

 5.2.1.- Organigrama e Fluxograma de Procedimentos  

A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de pandemia do COVID19. 

Esta Cadeia de Comando e Controlo tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os 

níveis de intervenção.  
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Coordenação 
Geral do Plano 

Assistentes 
Operacionais

Entidades 
Externas 

Coordenação 
Operacional do 

Plano 
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Processo encerrado  
para COVID 19 

SNS 24 define os procedimentos  
adequados à situação  

Colheita de amostra biológica prescrita 

pelo Delegado Saúde Pública 

Médico (LAM) 

Resultado negativo Resultado positivo 

Processo encerrado 

para Covid - 19 
Informação instituição 

Informação ao ACES 

Informação Delegado 

de Saúde 

Informação Diretor 

Distrital S. S. 

Informação Presidente 

da Câmara 

 

  
  

     
  

  

  
  

  
  

   
   

  Caso Suspeito Validado 
  

  

  

  

  
  

  
          

          

  
    

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  SNS 24 adota o procedimento de  

acordo com a situação clínica 
  

  Caso não Suspeito 
  

  Idodso com sintomas  
  

 contatar  
SNS 24 (808 24 24 24) 

  

      

  Informar Coordenador Geral e coordenador operacional do plano e 

encaminhar o idosos para a sala de isolamento  
- 

  
  

  Caso Suspeito 
  

  SNS 24 questiona o 

coordenador do plano   

  Caso Suspeito Não Validado 
  

  
  SNS 24 contacta Linha Apoio ao  

  

  

5.2.2.- Fluxograma de Procedimentos  

 Idoso/ Colaborador contrai COVID-19 

 

 

Coordenador de plano contata a família alerta para a 

situação e assegura a assistência necessária 
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SNS 24 questiona o Trabalhador 

Caso Suspeito Caso Não Suspeito 

Trabalhador com sintomas 

Trabalhador informa chefia direta 

da situação e dirige-se para a área 

de “isolamento” 

Chefia direta contacta o empregador, alerta para a 

situação e assegura a assistência necessária ao 

Trabalhador 

Trabalhador contacta SNS 24 (808 24 24 24) 

 
 

 

 

Autoridade de Saúde Local informa a DGS das 

medidas implementadas 

 

Autoridade de Saúde Local informa a Assistente 

Social dos resultados laboratoriais negativos  

 

 

 

Processo encerrado para COVID-19 

SNS 24 define os procedimentos adequados à 

situação clínica do Trabalhador 

 

Colheita de amostras biológicas 

no Hospital de referência 
Chefia Direta:  

- Veda acesso à área de 

isolamento  

Colabora com a autoridade de 

saúde local na identificação de 

contactos próximos do 

trabalhador  

Informa os trabalhadores dos 

procedimentos  

Informa o médico do trabalho 

  

Trabalhador informa a 
entidade patronal 

 

Chefia direta do 

Trabalhador informa o 

empregador do caso 

validado 

Caso Suspeito 

Sala de isolamento 

- Idoso acompanhado pela trabalhadora 
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5.3.- Competências 

 São competências do Coordenador do Plano de Contingência (Direção) 
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 Implementar e coordenar o Plano de Contingência;  

 Garantir, na medida do possível, o funcionamento do CSPT; 

  Planear a substituição dos colaboradores em conjunto com a Coordenadora Operacional 

  Assegurar que a lista de contactos de todos os elementos da comunidade institucional se encontra atualizada, 

bem como de todos os parceiros e fornecedores pertinentes, de forma a assegurar os canais de comunicação 

(telemóvel, e-mail…);  

 Articular com as entidades responsáveis pelo fornecimento de bens e serviços essenciais ao CSPT, de modo a 

garantir a continuidade dos serviços, através da identificação de soluções alternativas; 

  Ajustar sistematicamente o Plano de Contingência, decidindo as reformulações a introduzir ao longo do seu 

desenvolvimento e identificando as contribuições que são dadas para a sua realização;  

 Garantir a aplicação de medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar;  

 

São competências da Coordenação Operacional (Assistente Social):  

 Implementar e coordenar o Plano de Contingência;  

 Divulgar o Plano de Contingência a todos os colaboradores;  

 Coordenar a atuação;  

 Definir as estratégias de atuação; 

 Identificar os grupos de risco;  

 Identificar e registar as tarefas prioritárias e os colaboradores relevantes; 

  Manter atualizadas as listas de contactos;  

 Prever substituições;  

 Identificar tarefas que possam ser temporariamente suspensas;  

 Definir o plano técnico para distribuição de equipamento e tecnologia que vise assegurar um regime de 

teletrabalho;  

 Avaliar situações e preparar respostas e medidas adequadas;  

 Informar, rever, atualizar, validar e programar alterações ao Plano;  

 Gerir o processo de comunicação interno e externo;  
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 Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano 

 
6. Medidas Gerais para Reduzir o Risco de Transmissão de SARS-COV-2  
 
 A sala de isolamento é comum ao Centro de Dia e à Estrutura Residencial Para Idosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.- Visitas  
 

No quadro atual, as visitas ao ERPI, tendo em conta que tem que se evitar ao máximo o cruzamento entre 

pessoas, depende das avaliações das autoridades de saúde e da autorização da Direção. 
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A visita a idosos quando permitida terá de observar determinadas regras: 

1 – O horário da mesma terá que ser previamente agendado com a Assistente Social; 

2 – Cada Utente tem direito a uma visita por semana, que pode ser de duas pessoas ao mesmo tempo 
(em caso de emigrantes pode ir até três), com a durabilidade máxima de 90 minutos; 

3 – Os visitantes têm de manter obrigatoriamente a distância de segurança relativamente ao 
idoso(a); 

4 – As visitas usam obrigatoriamente máscara; 

5 – As visitas têm que proceder à desinfeção das mãos e do calçado; 

6 – No início da visita uma funcionária estará presente, de forma a assegurar que as regras são 
cumpridas. 

7 – O local da visita será, sempre que possível, no exterior da instituição. Quando o tempo não o 
permitir ou a condição física do utente for debilitante existe um espaço próprio para a realização da mesma. 
Sendo que estarão separados por um acrílico que não pode ser mexido ou removido. 

8 – Em caso algum as visitas entram na instituição, nomeadamente nos circuitos internos ou quartos.  

 

6.2.-  Higiene, limpeza, desinfeção e gestão dos resíduos (Ver anexo – Plano de Limpeza e Desinfeção) 

 
Limpeza das superfícies:  
Limpar frequentemente (mesas, maçanetas de portas, botões de elevador), várias vezes ao dia, com um 

produto de limpeza desinfetante, particularmente as superfícies mais utilizadas pelos residentes, como mesas, 
proteções, telefones, campainhas, comandos de TV, puxadores das portas, lavatórios e doseadores de 
medicação, entre outras;  

 
Roupa utilizada pelos residentes e profissionais:  
Os programas de lavagem da roupa tem pré-lavagem, lavagem a quente a temperatura de 70 a 90ºC.  
Em todas as lavagens é adicionado um produto (hipoclorito de sódio) para eliminação de germes e 

bactérias. 

 
Louça utilizada pelos residentes e funcionários: são lavadas na máquina de lavar com um detergente 

apropriado e a temperatura elevada (80-90ºC);  
 
HIGIENE CORRETA DAS MÃOS  
 

− As mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, em especial nas seguintes circunstâncias  

− Antes de entrar e antes de sair da instituição;  

− Antes e depois de contactar com os residentes;  

− Depois de espirrar, tossir ou assoar-se;  

− Depois de utilizar as instalações sanitárias;  

− Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente contaminados;  



Plano de Contingência / SARS-COVID-19 
 
 

  2020 Página 18 
 
 

− Antes e após consumir refeições;  

− Após manusear a loiça ou roupa dos residentes ou profissionais.  

− Nas restantes situações, ao longo do dia de trabalho, o profissional pode usar uma solução à base de álcool 
para uma desinfeção rápida das mãos, desde que as mãos estejam visivelmente limpas;  

− Cada cuidador deveria ter uma embalagem de bolso individual de solução alcoólica para ir utilizando ao longo 
do dia;  

− Sensibilizar os utentes para higienizarem as mãos.  

− Afixar cartazes, em pontos estratégicos com as medidas básicas de higiene e contenção da transmissão;  

 

 
MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA a adotar constantemente incluem:  

 
− Evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

− Tossir ou espirrar para o braço ou manga com cotovelo fletido ou cobrir com um lenço de papel descartável;  

− Usar lenços de papel descartáveis para assoar, depositar de imediato no contentor de resíduos e lavar as 
mãos;  

− Se usar as mãos inadvertidamente para cobrir a boca ou o nariz, lavá-las ou desinfetá-las de imediato;  

− Não cuspir nem expetorar para o chão. Se houver necessidade de remover secreções existentes na boca, 
deve ser utilizado um lenço descartável, diretamente da boca para o lenço, e colocar imediatamente no lixo após 
ser usado.  

Outras medidas:  

- Utilizar frequentemente a solução antissética de base alcoólica colocada em pontos estratégicos, onde 

se verifica maior afluência de pessoas. 

- Utilizar os toalhetes de papel colocados nos locais de lavagem das mãos. 

- Utilização obrigatória da máscara cirúrgica e outros equipamentos de proteção individual de acordo com 

as tarefas a serem realizadas. 

- Deve respeitar os procedimentos de conduta social, nomeadamente o distanciamento entre pessoas, 

não cumprimentar com aperto de mão, etc. 

 

 

6.3.-  Distanciamento social, concentração de pessoas e ventilação dos espaços  

 

− O distanciamento entre as pessoas (1 a 2 metros) tem que ser respeitado para todos os utentes e 

funcionários, com exceção da proximidade necessária para a prestação de cuidados.  

 

− Nos espaços comuns só podem estar utentes e funcionários, com uma distância de 1 a 2 metros entre cada 

pessoa e utilização de máscara e bata. 

 

− Os únicos espaços utilizados pelo ERPI será a sala de estar, o piso dos quartos e o refeitório. Criou-se um 

refeitório somente para utilização do ERPI, assim como os WC são de uso exclusivo. Assim não terão contatos 

com os restantes utentes. 

 

- O tempo permitindo os idosos poderão deslocar-se para o jardim de Santo António, com as devidas 

precauções. 
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- As funcionárias serão afetas exclusivamente ao ERPI, não trabalhando noutras respostas sociais. 

  

- O CSPT assegura o transporte ao exterior (consultas médicas, banco, tribunal, etc), de acordo com as regras 

estipuladas de transporte de utentes. 

 

- A admissão de novos utentes será sempre sujeita a avaliação da Assistente Social, sendo levantado o seu 

histórico clínico e medição de parâmetros que permitam o despiste de covid19. A sua alocação respeitará os 

procedimentos anteriores e que se aplicam a todos. 

No momento da admissão deve ser verificado o teste de covid19 negativo. Na sua ausência será sujeito a um 

período de quarentena de 14 dias. 

 

 

As atividades diárias foram reorganizadas. Sendo assegurado os serviços de alimentação e higiene, já as 

atividades socioculturais foram reduzidas àquelas que garantem o distanciamento social. Assim as atividades de 

Boccia, ginástica e hidroginástica com professores externos foram suspensas.  

Entretanto iniciou-se a fisioterapia, por ser considerado imprescindível para a sua autonomia e quebrar 

o ciclo de atrofiamento dos músculos e articulações. É realizada em sala própria e desinfetada entre utentes. 

No entanto as atividades psicomotoras e de estimulação cognitiva manter-se-ão, uma vez que o 

distanciamento social é assegurado (por ex: jogos de psicomotricidade, leitura, sopas de letra, dinâmicas de 

mobilidade específica, etc). 

 

 

Ventilação do espaço: 

É assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, 

através da abertura de portadas e janelas durante o dia de acordo com as condições atmosféricas exteriores o 

permitam. Na fase da limpeza, sobretudo, deve-se abrir as portadas e janelas, dado que nesse momento os 

idosos estão ausentes do espaço, de forma a proceder à renovação do ar. 

 

 

Lista de Matérias Primas necessárias ao funcionamento: 

 

O responsável de compras, Sr, José António, providencia todas as necessidades da Instituição em termos 

de produtos alimentares, produtos químicos e acessórios de limpeza, equipamento de proteção individual e 

solução antissética de base alcoólica. No caso de impossibilidade será substituído pelo Sr. Carlos Mirando ou Dr. 

Joaquim Torres. 

A medicação é assegurada pela Assistente Social Drª Carina e na sua ausência Drª Ana Luísa. 

Os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, recolha de resíduos ou Análises, Segurança e Desinfeções 

são efetuados por empresas contratadas e contatadas pelo Dr. Joaquim Torres e na impossibilidade pelo Sr. Carlos 

Miranda ou Sr. José António  
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7. Profissionais  
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- Aos profissionais foi ministrada formação através de vídeos facultados pela Segurança Social de como utilizar os 

EPI, a higienização das mãos, a higienização dos espaços e o cuidado com os resíduos. Por outro lado, as 

enfermeiras que nos prestam serviços, fazem o acompanhamento in loco corrigindo eventuais falhas. 

 

- Utilização obrigatória da máscara cirúrgica e outros equipamentos de proteção individual (nomeadamente 

viseira, luvas, aventais e outros) de acordo com as tarefas a serem realizadas. 

 

− Todos os profissionais da instituição devem observar as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória 

assim como o distanciamento entre pessoas (1 a 2 metros), com exceção da proximidade necessária para a 

prestação dos cuidados.  

 

− Os funcionários adstritos ao ERPI não poderão trabalhar noutras respostas socias, exceto se determinado 

superiormente.  

 

− Todos os profissionais da instituição deverão estar atentos a eventuais sintomas, nomeadamente quanto à 

temperatura corporal, tosse e falta de ar, no início e no fim da jornada de trabalho.  

 

− Os profissionais que apresentem sintomas não devem apresentar-se ao serviço. Se já estão a trabalhar devem 

dirigir-se para a área de isolamento designada, iniciando-se o procedimento de orientação de caso suspeito em 

instituição. 

 

- As profissionais e utentes têm calçado para uso exclusivo no interior do estabelecimento. O calçado usado no 

exterior permanecerá na “zona suja”. 

 

− Os profissionais têm de pedir autorização à Direção para se deslocarem ao estrangeiro. Sendo que o princípio é 

de não autorização, pois neste contexto não podemos acrescentar riscos. No regresso terá que fazer teste ou 

quarentena. 

 

− Os profissionais que sejam admitidos terão que realizar o teste de covid19 para posteriormente iniciarem a sua 

atividade. 

 

− A instituição tem definido como proceder à substituição dos trabalhadores que forem casos 

suspeitos/confirmados, de forma a continuar a satisfazer as necessidades dos utilizadores, sem interrupção, 

conforme quadro abaixo: 
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Afetação de profissionais e previsão de equipas de substituição 

 

Serviços/ Atividades Profissionais em serviço Profissionais a garantirem a 

substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERPI 

Direção Técnica 

Drª Carina Moreira 

Gerontóloga 

Ana Luísa 

Médico 

Dr. Sérgio Cardoso 

Em substituição poderá 

recorrer-se a profissionais do 

Centro de Saúde. 

Enfermeira 

Enf. Jesus 

 

Enf. Alice Antunes. 

Em substituição poderá ainda 

recorrer-se a profissionais do 

Centro de Saúde. 

Trabalhador Auxiliar 

Ana Filipa 

Carla Pontes 

Ester 

Anabela 

Funcionárias das substituições, 

Funcionários de férias ou a 

substituição poderá integrar 

outros colaboradores do CSPT 

ou ainda reestruturar os 

horários. 

Ajudantes de Ação Direta 

Ana Maria 

Fátima Jesus 

Alcinda Costa  

Anabela Fonseca 

Fernanda Torres 

Elisabete Pereira 

Elsa 

Diana Correia  

Marlene Alves 

Lurdes Marinheiro 

Tiago Carvalho 

Carla Martins 

Funcionárias das substituições, 

Funcionários de férias ou a 

substituição poderá integrar 

outros colaboradores do CSPT 

ou ainda reestruturar os 

horários. 

Animadora Sociocultural 

Maria da Luz 

Poderá ficar suspenso 

temporariamente ou Ana Luísa 

em caso de necessidade 

 

SECRETARIA 

Administrativos 

Carlos Miranda 

Dr. Joaquim Torres ou Sr. José 

Fernandes 
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LAVANDARIA 

Operadoras de Lavandaria e 

Engomadoria 

Goreti Moninhas 

Ester ou Serviços Gerais de 

outros equipamentos do CSPT. 

Na impossibilidade de 

substituição, recorrer-se-á a 

Serviços Externos. 

 

COZINHA 

Cozinheiras e Ajudantes de 

Cozinha 

Joaquina Martins 

Lurdes Carvalho 

Júlia Morim 

Manuela 

Alice Santos 

A substituição poderá ser 

realizada por colaboradores de 

outros sectores da ERPI/SAD. 

Na impossibilidade de 

substituição, recorrer-se-á a 

Serviços Externos. 

 

8.- Medidas de prevenção e controlo 

 8.1.- Informação e capacitação  

É fundamental garantir que a comunidade se encontra devidamente (informada) sobre as medidas de 

prevenção (relativas à higiene pessoal e ao ambiente institucional) a adotar.  

Neste sentido, desenvolver-se-ão as seguintes ações:  

 Realização de sessões de sensibilização e esclarecimento à equipa de colaboradores relativas ao Plano de 

Contingência. Aos profissionais foi ministrada formação através de vídeos facultados pela Segurança Social de 

como utilizar os EPI, a higienização das mãos, a higienização dos espaços e o cuidado com os resíduos. Por outro 

lado, as enfermeiras que nos prestam serviços, fazem o acompanhamento in loco corrigindo eventuais falhas. 

 

 Informação à comunidade sobre as medidas a adotar no CSPT, no âmbito do Plano de Contingência. Serão 

sensibilizados no sentido de não trazerem os seus familiares para o CSPT, caso apresentem sintomas da doença;  

 No decurso dos primeiros dias, a Assistente Social informará sobre as medidas adotadas pelo CSPT e sobre a 

informação exposta em diversos suportes existentes. Os idosos serão alertados e sensibilizados para a 

importância das medidas de higiene;  

 Afixação, em diversos locais do CSPT, de folhetos e cartazes com informação oficial, acerca de procedimentos 

individuais e coletivos que visam minimizar o contágio;  

 Disponibilização, a todos os colaboradores do CSPT, de documentos informativos considerados pertinentes 

 

8.2.- Reforço das Medidas de Higiene  
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Serão asseguradas as condições de operacionalidade dos dispositivos de dispensa de desinfetante de base 

alcoólica e máscaras cirúrgicas.  

Paralelamente, serão tomadas as seguintes medidas:  

 Reforço da distribuição de toalhetes de papel e de desinfetante de base alcoólica nas instalações sanitárias do 

CSPT;  

 Disponibilização de soluções de higienização das mãos, à base de álcool, na Direção, Serviços Administrativos, 

Portas de entrada e saída, no salão, bem como na Sala de Isolamento;  

 Reforço de limpeza de alguns postos de trabalho comuns (computadores, periféricos, telefones, tampos de 

mesa, puxadores das portas…);  

 Os espaços comuns (refeitório e zona de estar) são limpas várias vez por dia e arejadas sempre que possível 

 As instalações sanitárias são limpas e desinfetadas mais frequentemente; (registos diários de limpeza) 

 As maçanetas das portas são limpas, com solução detergente adequada, várias vezes ao dia (registos diários de 

limpeza)  

 Todos os materiais de atividades de plástico, borracha ou madeiras (durante o período Covid19) são lavados 

com água lixívia e desinfetante adquirido para o efeito; 

Os materiais de atividades que não podem ser submersos são limpos manualmente, com um pano próprio e 

humedecido com água e lixivia ou desinfetante sobre todas as partes do brinquedo. 

 

8.3.- Medidas de isolamento e distanciamento social 

 Tendo como fim último a salvaguarda da saúde dos elementos que constituem a comunidade do CSPT e 

uma eficaz atitude preventiva, deverão ser observadas as seguintes regras e procedimentos de isolamento e 

distanciamento social:  

 É vedado o acesso às instalações do CSPT a todos os utentes e colaboradores, bem como outros visitantes, que 

manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio;  

 Restringir as formas usuais de saudação social (beijo, aperto de mão e abraço);  

 Garantir uma distância de mais de 1 metro nos postos de atendimento;  

 Restringir visitas e acolhimento de pessoas estranhas nas instalações do CSPT, carecendo, para o efeito, de 

autorização prévia da Direção;  

 A realização de qualquer tipo de terapia será realizada em sala própria de forma individual, afim de não 

prejudicar o desenvolvimento do idoso. Será fornecido à pessoa externa material de proteção: bata, sapatos, 

máscara; 
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 Comunicar à Equipa Operativa toda e qualquer deslocação ao estrangeiro, quer do utente quer de qualquer 

elemento composto pelo agregado familiar. Ficando sujeito a que o utente não possa frequentar a instituição 

durante um período mínimo de 14 dias.  

 Respeitar e fazer respeitar as normas de higiene individual, com especial incidência para a lavagem das mãos, 

constantes nos posters afixados junto dos lavabos;  

 Manter-se informado sobre as medidas preventivas;  

 Manter-se contactável;  

 Acatar todas as orientações transmitidas pela Cadeia de Comando e Equipa Operativa.  

Não deverão apresentar-se nem poderão permanecer no CSPT indivíduos (utentes e/ou colaboradores) 

que manifestem febre igual ou superior a 38º ou outros sintomas sugestivos de Gripe, a fim de evitar o contágio.  

Deverá ser promovida a permanência em casa de colaboradores do CSPT e/ou utentes que manifestem 

temperatura igual ou superior a 38º e outros sintomas do COVI-19, até que a situação seja devidamente 

esclarecida pelos serviços de saúde.  

No caso de se confirmar COVID-19 num colaborador ou num utente, estes não deverão frequentar o CSPT 

por um período mínimo de 14 dias, ou até que lhes seja dada alta clínica pelas entidades competentes.  

O regresso ao CSPT só é possibilitado mediante apresentação de teste à covid19 ou de Declaração 

Médica comprovativa do estado de saúde emitida pelo Delegado de Saúde.  

Sempre que um utente apresente febre ou outros sintomas de COVID-19 durante a sua permanência 

no CSPT, deve proceder-se ao seu afastamento dos restantes elementos da comunidade e serão contactados os 

familiares. 

  O utente que apresente sintomas de COVID-19 deverá ser levado para a Sala de Isolamento, onde 

aguardarão por indicações da DGS. 

  Se durante a permanência do utente apresentar queixas ou sintomas de COVID-19 

 A assistente operacional comunica ao coordenador operacional e encaminha o idoso para a sala de isolamento.  

 O local onde o utente esteve deverá ser desinfetado, bem como todos os objetos em que o utente tenha tocado. 

Deverá proceder-se, de imediato, à lavagem e desinfeção das suas mãos e de todos os outros utentes. 

  Deve-se arejar, de imediato, o local.  
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9.- Ativação/Desativação e Fases do Plano de Contingência 

9.1.- Ativação  

O Plano é ativado por ordem do Coordenador do Plano e acionado pela Equipa Operativa, de acordo com 

o grau e as necessidades de contingência, designadamente:  

 Registo de um caso de contaminação de algum elemento do CSPT.  

 Verificação de transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível nacional.  

 No decurso de alerta pandémico definido pela Organização Mundial de Saúde e/ou autoridades nacionais de 

saúde. 

 

9.2.- Fases 

Área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma. 

A colocação de um trabalhador ou utente numa área de “isolamento” visa impedir que outros trabalhadores 

possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na 

empresa e na comunidade.  A sala de isolamento é comum entre a ERPI e o Centro de Dia, uma vez que, tem 

acesso pelo exterior da instituição, conforme planta em anexo. 

A área de “isolamento” da terceira idade (sala de atividades), tem como finalidade evitar ou restringir o contacto 

direto dos trabalhadores e utentes com o trabalhador ou utente potencialmente doente e permitir um 

distanciamento social deste.  

A área de “isolamento” tem ventilação natural, e possui revestimentos lisos e laváveis (não tem tapetes, alcatifa 

ou cortinados). Esta área está equipada com: telefone; cadeira, cadeirão rebatível e se necessário marquesa, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM; kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis; contentor de resíduos com saco de plástico; solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível 
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no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 

Nesta área existe 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.  

 

9.2.1.- Fase de Monitorização  

Nesta fase, serão observados os seguintes procedimentos:  

 Articulação com a Direção-Geral de Saúde para acompanhamento da evolução da situação.  

 Divulgação do Plano a todos os idosos e colaboradores do CSPT.  

 Identificação de grupos de risco. Plano de Contingência / SARS-COVID-19  

 Divulgação de aspetos importantes do Plano aos fornecedores e coordenação de eventual resposta contingente.  

 Identificação das tarefas prioritárias.  

 Identificação de tarefas que podem ser adiadas ou temporariamente suspensas.  

 Manutenção atualizada da lista de contactos.  

 Teste à possibilidade de teletrabalho.  

 Disponibilização de equipamento de proteção individual adequado.  

 Monitorização e acompanhamento da aplicação das regras e normas adotadas para minimizar o contágio. 

 

9.2.2.- Fase de Alerta  

Após registo de primeiro caso do COVID-19, no CSPT serão observados os seguintes procedimentos:  

 Equipa Operativa aciona o Plano de Contingência, mediante ordem do Coordenador do Plano.  

 Registo de casos e articulação permanente com a Autoridade de Saúde Pública local.  

 Ativação de medidas contingentes necessárias e adequadas.  

 Reforço de operações de limpeza e higienização dos espaços.  

 Difusão de informação (interna e externa).  

 Acompanhamento do estado clínico dos colaboradores/idosos afetados.  
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 Acompanhamento do estado de saúde dos colaboradores/idosos que estiveram em contacto, mas que não 

apresentam sintomas.  

 Deslocações de serviço canceladas ou restritas ao mínimo indispensável.  

 Redução ou restrição de visitas (o estritamente necessário).  

 Recomendações aos colaboradores de comportamentos preventivos: evitar multidões, locais fechados (ou 

pouco ventilados), com muita gente, adotar procedimentos reforçados de higiene…  

 

9.2.3.- Fase de Recuperação  

Com o fim do aparecimento/registo de novos casos, recuperação e regresso ao trabalho dos 

colaboradores ausentes por doença, o CSPT retoma a sua normalidade funcional. 

 Neste contexto, serão observados os seguintes procedimentos:  

 Regresso aos locais de trabalho com orientação das autoridades de saúde. 

  Reavaliação dos procedimentos.  

 Balanço.  

 Comunicação interna e externa.  

 Monitorização e acompanhamento permanente.  

 

9.3. - Desativação  

O Plano é desativado por ordem das entidades competentes. 

 

 

10.- Medidas de manutenção das atividades em situação de crise  

Em situação de absentismo baixo a moderado serão acionados mecanismos de substituição dos mesmos, 

de modo a minimizar a perda de tempos.  

Em situação de absentismo moderado a forte, poderão ter-se em conta medidas alternativas que passam 

pelo recurso a meios tecnológicos, de modo a assegurar o serviço a partir da sua residência, desde que haja 

condições para o efeito ou, caso tal não se verifique, proceder à substituição temporária.  
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No caso de deteção da doença no CSPT, deverão ser seguidas as indicações constantes no Fluxograma de 

Procedimentos – Colaborador/Utente contrai COVID-19. 

  Relativamente aos funcionários administrativos e/ou membros da Direção e Direção Técnica, poderão ser 

utilizados meios idênticos para suprir eventuais situações de absentismo forçado.  

No que diz respeito a produtos de higiene e limpeza, será providenciado um stock adequado às 

necessidades, com reforço para os produtos de desinfeção de chão, móveis e equipamentos, higienização das 

mãos e ainda de desinfetante de base alcoólica para as mãos. Os Serviços Administrativos deverão manter 

atualizados os ficheiros dos utentes, com especial incidência nos contactos telefónicos dos responsáveis.  

 

 

11.- Entidades parceiras  

 Linha Saúde 24 808 24 24 24  

 Centro de Saúde da Póvoa de Varzim 252 299 620  

 Delegação de Saúde 252 683 755  

 Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim 252 291 500  

 Direção Regional de Educação do Norte 1 Linha Direta 22 519 1959 

 Câmara Municipal 

 

12.- Comunicação e divulgação do Plano 

 Toda a informação considerada pertinente será difundida, pelo meio mais expedito e recorrendo aos 

recursos e meios disponíveis, a toda a comunidade. A informação disponibilizada será sempre oficial e terá como 

únicas fontes:  

 A Direção do CSPT.  

 O Coordenador do Plano de Contingência e respetiva Equipa Operativa. 

  Dados autorizados fornecidos pela Direção-Geral de Saúde (Ministério da Saúde). 

  Dados autorizados fornecidos pela Segurança Social.  

Será disponibilizada à comunidade informação técnica e de aconselhamento produzida pela Direção-Geral de 

Saúde (medidas de prevenção e de autoproteção).  
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13.- Atualização do Plano de Contingência 

 O presente Plano está permanentemente a ser ajustado e atualizado, competindo ao Coordenador e à 

Equipa Operativa proceder, em todo o momento, à sua reavaliação.  

Uma vez terminada a fase pandémica, o Coordenador do Plano e as Coordenadoras da Equipa Operativa 

procederão à elaboração de um relatório, evidenciando aspetos que correram bem e situações que sejam alvo de 

um plano de melhoria. Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e a capacidade de resposta a 

situações de crise que possam ocorrer futuramente. 

 

14.- Recomendações finais pertinentes ao colaborador:  

 Evite o contato próximo de pessoas infetadas. Procure não estar na presença de pessoas com gripe. Se ficar 

doente, mantenha-se afastado dos outros, pelo menos a um metro de distância, para diminuir o risco de contágio.  

 Se tiver sintomas de COVID-19 durante a sua permanência no CSPT, dirija-se de imediato para a Sala de 

Isolamento. Coloque máscara e luvas.  

 Se ficar doente em casa, não saia da sua residência. Se os sintomas que possui forem idênticos aos do COVID-

19, contacte a Linha Saúde 24 (808 24 24 24), de forma a proteger-se e a proteger os outros. Siga as indicações 

que lhe forem dadas.  

 Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço de papel. Para impedir que outras pessoas 

venham a adoecer, é muito importante que, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço de papel 

ou com o antebraço. Nunca utilize as mãos. De seguida, deite o lenço de papel no caixote do lixo e desinfete as 

suas mãos.  

 Lave as mãos, frequentemente, com água e solução detergente. É fundamental lavar as mãos com frequência, 

com água e solução detergente em abundância, durante 20 segundos. Como alternativa, e se no local onde se 

encontra não lhe for possível lavar as mãos, pode usar soluções à base de álcool.  

 Evite o contato das mãos com o nariz, a boca e os olhos. Se as suas mãos estiverem contaminadas e tocarem 

nos olhos, nariz ou boca, existem grandes possibilidades de ficar infetado.  

 Não partilhe objetos de uso pessoal, como talheres ou copos. 

  Utilize lenço descartável para higiene nasal.  

 Evite contacto próximo com animais selvagens ou da quinta. 
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15.- Recomendações aos familiares 

 

 Observe, com rigor, as seguintes recomendações:  

– O ERPI funcionará independentemente da restante Instituição 

 – Não deverá vir para a Instituição o funcionário ou familiar  que manifeste sintoma de qualquer doença.  

– As funcionárias serão afetas exclusivamente ao ERPI, evitando o contato entre pessoas e grupos. O acesso ao 

ERPI élimitado apenas ao pessoal afeto à mesma.  

– O calçado que vem de casa tem que ser tirado à entrada; 

– O uso da máscara é obrigatório por parte dos filhos/responsáveis quando se dirigem à instituição; 

– A entrada no edifício do CSPT é estritamente proibida, com a exceção aos serviços administrativos. Mesmo 

assim apela-se aos familiares que privilegiem o pagamento por transferência bancária. Para o efeito deve enviar 

um email (cspterroso@gmail.com) a solicitar o valor da mensalidade. Na resposta será disponibilizado o NIB e o 

procedimento.  

– O idoso deverá ter o mínimo de contato possível fora do contexto institucional.  

– As refeições serão realizadas no Refeitório e devidamente distanciados. As funcionárias almoçam no mesmo 

refeitório, evitando contatos entre diferentes profissionais.  

– Os espaços serão arejados sempre que possível. No ERPI será assegurada a limpeza frequente de superfícies.  

- O plano de limpeza e higienização foi reforçado de modo a cumprir as orientações da DGS. 

- Existe uma área de isolamento de caso suspeito COVI-19, com circuito definido e isolado. 

- Existência de dispensadores gel desinfetante na entrada e saída. 

- Uso de máscaras e material de proteção indicado para todos os profissionais. 

- As salas são desinfetadas todos os dias por uma máquina de ozono. 
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16.- Formulário de Monitorização do processo na sala de isolamento 

Nome  

Data de Nascimento    

Distrito  Localidade  Freguesia  

 

 

D
at

a:
__

__
__

_/
__

__
_:

__
_/

_
__

__
__

_
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição _______   Hora: ____h____ 

Medição _______   Hora: ____h____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
at

a:
__

__
__

_/
__

__
_:

__
_/

_
__

__
__

_
 Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição _______   Hora: ____h____ 

Medição _______   Hora: ____h____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

____________________________________________ 

                                                                                                                                O assistente Operacional 


