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Enquadramento 

O Centro Comunitário Paroquial de Famões (CCPF), enquanto entidade empregadora, 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 saúde no trabalho” (RJPSST - Lei 

n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). Com o presente Plano de Contingência 

para o Centro de Dia, o CCPF compromete-se assegurar aos seus trabalhadores condições de 

segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais 

de prevenção (art. 15.º do RJPSST). As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde 

dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho 

estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril. Este Plano de Contingência para o 

Centro de Dia foi elaborado de acordo com as Orientações n.º 006/2020, de 26 de fevereiro, 

009/2020, de 11 de março, atualizada a 23 de julho, 014/2020, de 21 de março, 030/2020 de 29 

de maio e a Norma 004/2020, atualizada a 25/04/2020, da Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

Todos os profissionais e voluntários estão informados sobre o plano de contingência COVID-19 da 

sua instituição, e estará disponível para consulta física nas instalações, junto aos restantes 

documentos que devem estar expostos e disponível para consulta, como também no site do 

CCPF: http://ccparoquial-famoes.org/.  

 

1. Definição de Caso Suspeito  

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC:  

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 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha 

mailto:direccao@ccparoquial-famoes.org
http://ccparoquial-famoes.org/


Centro Comunitário Paroquial de Famões 
Rua do Centro Comunitário Paroquial, 1 - Qtª das Comendadeiras 
1685-244 Famões 

NIF: 504 707 825 

Telefone: 219 333 330 
Fax: 219 335 279 

Email: direccao@ccparoquial-famoes.org 

4 

 

 

estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 

 

2. Transmissão da infeção 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 

primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de 

pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a 

pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com 

o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz 

ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela instituição deverão ter em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

 

3. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na 

instituição 

As atividades desenvolvidas pela instituição que são imprescindíveis de dar continuidade (que 

não podem parar) são: 

 Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Centro de Dia (incluindo a modalidade domiciliada); 

 Serviços Administrativos; 

 Unidade de Confeção Alimentar; 

 Serviços gerais (higiene, limpeza e manutenção); 

 Projetos de apoio alimentar e de vestuário (POAPMC, Cantina Social, Banco Alimentar, 

Banco Alimentar Urgente); 

 Equipa de Acompanhamento de Beneficiários de RSI. 

Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços e logística) e 
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respetivos trabalhadores afetos que garantam e sejam fundamentais para manter em 

funcionamento e satisfazer as necessidades básicas dos utentes destas valências mantém-se em 

atividade.  

Poderá a instituição ter de recorrer a reafectar recursos humanos e físicos de outras valências 

não essenciais, como também a contratação externa, para que os serviços acima descritos se 

mantenham operacionais. 

São os trabalhadores afetos a estas respostas sociais que, pelas suas atividades e/ou tarefas, 

poderão ter um maior risco de infeção por SARS-CoV-2 e, como tal, terão prioridade no que possa 

dizer respeito a testagem e oportunidade de vacinação. 

Contudo, importa referir que os Serviços Administrativos e a Equipa de Acompanhamento de 

Beneficiários de RSI poderão desempenhar as suas funções/tarefas em regime de teletrabalho, 

apesar de, por regra, metade dos serviços estão presentes fisicamente nas instalações e a outra 

metade preste o seu trabalho em regime de teletrabalho. 

 

As atividades desenvolvidas pela instituição que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar: 

 Creche; 

 Creche Familiar; 

 Pré-Escolar; 

 AAAF, CAF e CATL. 

A exceção é em caso de ter de abrir sala de acolhimento de crianças utentes filhas de 

trabalhadores de serviços essenciais. 

 

4. Medidas específicas para o Centro de Dia 

A resposta social Centro de Dia tem disponibilidade para 60 vagas. Contudo, só é possível 

participarem presencialmente no máximo de 40 utentes, tendo em conta o espaço disponível, de 

forma a cumprir as regras de distanciamento físico. Caso a ocupação das vagas supere este 

número, optar-se-á, conforme as circunstâncias, pelas seguintes opções: 

 Verificar se é adequada a prestação dos serviços no domicílio do utente; 

 A existência de turnos de presença dos utentes em dois grupos distintos, que não se 

cruzam, de forma a que alternadamente possam apresentar-se presencialmente; 

 A não aceitação de inscrição até disponibilidade de vaga. 
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Espaços disponíveis 

O Centro de Dia terá ao dispor as seguintes salas: 

 A sala de convívio, com capacidade até 26 utentes; 

 Duas salas complementares, com capacidade até 7 utentes, cada uma; 

 Dois gabinetes de trabalho para a Direção Técnica e para os funcionários afetos ao Centro 

de Dia; 

 1 refeitório; 

 Sala de Isolamento; 

 5 sanitários, com a seguinte distribuição: 

 3 sanitários destinado aos utentes de Centro de Dia, sendo um dos quais para 

pessoas com mobilidade reduzida; 

 1 sanitário para trabalhadores afetos ao Centro de Dia; 

 1 sanitário exclusivo para a Sala de Isolamento. 

Há ainda a disponibilidade de se utilizar o exterior das instalações, em perfeitas condições de 

segurança, o que se privilegiará em termos de atividades. 

 

Medidas de segurança e higiene: 

Acessos 

 O acesso ao interior do estabelecimento para esta resposta social será feita 

exclusivamente para utentes e funcionários afetos pela entrada/saída lateral do 

edifício. 

 Serão utilizados acessos diferenciados para funcionários e utentes de diferentes respostas 

sociais, evitando a aglomeração de pessoas e o contacto de objetos. A entrada e saída 

de funcionários, voluntários e utentes de outras respostas sociais será feita pela porta 

principal. 

 Os utentes serão recebidos à porta pelas auxiliares afetas ao Centro de Dia, 

devidamente equipados com máscara (e quando necessário luvas ou outro 

equipamento) e com desinfetante à base de álcool para as mãos;  

 À entrada estarão disponíveis dois tapetes, um com uma solução de água e lixivia para 

desinfeção das solas do calçado e outro para limpar e secar. 

 Será apurada a temperatura corporal de cada funcionário e de cada idoso à chegada  e 

saída do edifício (sem lugar a qualquer registo). Caso seja apurada a temperatura 

corporal de 37,5º ou superior, a pessoa em causa não poderá entrar. Neste caso, no dia    
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seguinte deverá permanecer em casa até se determinar a origem dessa temperatura. 

 Estão assinalados circuitos pré-definidos desde a entrada até aos espaços/salas, sempre 

com marcação visível e diferenciada. A circulação será feita em grupos reduzidos com o 

distanciamento físico preconizado de cerca 2 metros, de forma a impedir que se cruzem, 

e com utilização de máscara; 

 Estarão afixadas, em todas as instalações, as regras básicas de desinfeção de mãos, 

etiqueta respiratória e distanciamento físico. 

Material  

 Os utentes não podem trazer malas ou outros objetos para o interior da instituição; 

 Os funcionários, voluntários e utentes devem desinfetar o calçado sempre que 

entrarem no edifício; 

 As jantes e/ou joystick das cadeiras das rodas bem como bengalas, muletas e 

andarilhos devem ser desinfetadas à entrada do edifício. 

Capacidade 

 O Centro de Dia tem capacidade para 60 utentes, sendo que de acordo com as normas 

da DGS, poderemos receber 40 utentes. Será garantido o distanciamento físico de cerca 

de 2 metros entre cada utente. 

Transporte  

 Redução da lotação máxima do transporte, de acordo com legislação em vigor e 

recomendação da DGS; 

 Obrigatoriedade do uso de máscara por parte de todos os ocupantes; 

 Desinfeção das mãos dos utentes à entrada e saída da viatura; 

 Descontaminação de viatura após cada viagem, segundo orientação da DGS. 

Atividades 

 Serão evitadas atividades que envolvam maior concentração de pessoas; 

 As atividades serão organizadas em pequenos grupos com os mesmos utentes; 

 Privilegiar-se-á o uso do espaço exterior, seguindo a Orientação n.º 030/2020 de 

29/05/2020 da DGS, sobre Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de 

Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas; 

Higiene, limpeza e desinfeção 

 Cumprir os bons hábitos de saúde e higiene como a lavagem frequente das mãos, e 

cobrir tosses e espirros com o cotovelo (etiqueta respiratória). 

mailto:direccao@ccparoquial-famoes.org


Centro Comunitário Paroquial de Famões 
Rua do Centro Comunitário Paroquial, 1 - Qtª das Comendadeiras 
1685-244 Famões 

NIF: 504 707 825 

Telefone: 219 333 330 
Fax: 219 335 279 

Email: direccao@ccparoquial-famoes.org 

8 

 

 

 Evitar-se-á tocar na face, olhos ou boca do utente sem ter as mãos higienizadas; 

 Serão lavadas as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções, e sempre 

que houver limpeza das secreções será realizada com lenço/papel higiénico que é de 

imediato colocado no lixo; 

 É assegurada a higienização frequente de objetos utilizados, materiais pedagógicos (i.e. 

lápis, pincéis, etc.) e equipamentos utilizados pelos utentes (cadeirões, mesas, 

cadeiras) com produtos adequados. 

 É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (mesas, 

equipamentos, corrimãos, maçanetas e puxadores de portas e janelas, torneiras, etc.). 

 Manter-se-ão arejados todos os locais e pelo maior tempo possível. 

 Deve ser evitado ou limitado ao mínimo o uso de joias/bijuterias/adornos (anéis, 

brincos, pulseiras) no local de trabalho de forma a manter a higienização mais eficaz; 

 Estão disponíveis dispensadores de solução à base de álcool, com as características 

identificadas pela DGS, em todas as entradas e salas; 

 Há já planos específicos de limpeza diária e desinfeção de espaços, com indicação 

expressa de responsáveis, tempos e tipo de intervenção; 

 É assegurada a desinfeção semanal das instalações com produtos especializados para o 

efeito. 

Refeições 

 As refeições dos utentes do Centro de Dia são no refeitório, mas sempre num horário 

diferente dos restantes utentes e funcionários da instituição, de forma a evitar 

cruzamento; 

 Antes e após as refeições, é limpo e higienizado todo o material a utilizar/utilizado; 

 Não são partilhados quaisquer equipamentos (ex.: talheres, tabuleiros, …) ou alimentos; 

 As refeições destinadas aos utentes do Centro de Dia são acondicionadas em cuvetes 

próprias, diferenciadas das restantes utilizadas na instituição; 

 A louça utilizada é lavada na máquina de lavar com um detergente doméstico e a 

temperatura elevada (superior a 70ºC). 

WC 

 A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras são feitas após cada 

utilização;  

 Os colaboradores do Centro de Dia e os colaboradores de outras respostas sociais não 

mailto:direccao@ccparoquial-famoes.org


Centro Comunitário Paroquial de Famões 
Rua do Centro Comunitário Paroquial, 1 - Qtª das Comendadeiras 
1685-244 Famões 

NIF: 504 707 825 

Telefone: 219 333 330 
Fax: 219 335 279 

Email: direccao@ccparoquial-famoes.org 

9 

 

 

partilham as mesmas instalações sanitárias; 

 Os utentes e colaboradores utilizem as instalações sanitárias distintas. 

Proteção 

 Todos os nossos funcionários terão ao dispor equipamentos de proteção individual 

(máscara e viseira) e gel desinfetante nas salas. Os utentes e funcionários utilizam 

apenas máscaras cirúrgicas descartáveis. 

 Encontra-se disponível uma sala de isolamento que será utilizada em caso suspeito. 

Medidas extra  

 Todos os funcionários do CCPF que possam realizar teletrabalho, assim vão 

permanecer. 

 

Colaboração dos utentes e familiares: 

 Os utentes e familiares devem estar atentos aos sinais e/ou sintomas e, caso estejam 

doentes, não podem frequentar o Centro de Dia; 

 Os atendimentos são, por regra, mediante a utilização de meios de comunicação 

digitais, sendo que os atendimentos presenciais só podem ocorrer em situações 

devidamente justificadas. 

 Quando necessário o atendimento presencial é efetuado mediante o cumprimento das 

seguintes regras:  

o O atendimento deve ser realizado mediante agendamento prévio; 

o O espaço de espera que cumpra o distanciamento físico de cerca de 2 metros;  

o Estão instaladas divisórias em vidro ou acrílico nos espaços de atendimento ao 

público;  

o Disponibilização de solução alcoólica acessível ao público nos espaços de 

atendimento; 

 Sempre que se desloquem às instalações do CCPF, devem fazer-se apresentar com uso 

obrigatório de máscara; 

 Devem fazer os possíveis por só um familiar se deslocar ao          CCPF; 

 Comuniquem à instituição as ausências e o motivo para tal, em tempo útil; 

 Cumpram os protocolos e as orientações da DGS quanto às medidas de higiene; 

 Cumpram as orientações da Instituição; 
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 Devem lavar as mãos: 

o Antes de sair de casa; 

o Ao chegar à Instituição; 

o Após usar a casa de banho; 

o Após intervalos e atividades fora de sala 

o Antes das refeições, incluindo lanches; 

o Antes de sair da Instituição. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos; 

 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória; 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum; 

 Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não deslocar- 

se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde; 

 Consultar regularmente informação em www.dgs.pt; 

 

5. Sala de Isolamento 

A colocação de um trabalhador/utente na “sala de isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores/utentes possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na instituição e na comunidade. 

A “sala de isolamento” da instituição tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto 

dos trabalhadores/utentes com o doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste, 

relativamente aos restantes trabalhadores/utentes.  

O CCPF tem, no seu edifício sede, duas salas de isolamento, sendo uma para as áreas e serviços 

da Infância e Serviços Administrativos, localizada no piso 1, e sendo outra para o Centro de Dia, 

localizada no piso 0.   

Ambas “salas de isolamento” têm ventilação natural e revestimentos lisos e laváveis. Estão 

equipadas com cadeiras e/ou marquesas para descanso e conforto do trabalhador/utente, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); contentor de 

resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - 

SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); 

luvas descartáveis; termómetro. Em ambos os casos, há instalações sanitárias devidamente 

equipadas, muito próximas, que estão reservadas para utilização de quem for colocado na “sala 

de isolamento”, estando devidamente sinalizadas para o efeito. 
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Estão também definidos o(s) circuito(s) a privilegiar quando um trabalhador/utente com 

sintomas se dirige para a “sala de isolamento”. 

 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou 

doente confirmado, são seguidas as seguintes indicações: 

 Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair 

da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em 

segurança; 

 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais 

de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 

0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos; 

 De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

 Deixar secar ao ar. 

 

6. Procedimentos em caso suspeito no CCPF e Cadeia de Comando 

1. Qualquer trabalhador/utente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um trabalhador/utente na instituição com critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a Diretora Técnica 

(preferencialmente no local ou, em alternativa, por via telefónica) e deve dirigir-se (no 

caso de trabalhador) ou ser dirigido (em caso de utente) pelo funcionário afeto ao Centro 

de Dia mais próximo para a “sala de isolamento”. 

2. A Diretora Técnica deve contactar, de imediato, a Direção Executiva. Será assegurada que 

seja prestada, a assistência adequada ao trabalhador/utente até à “sala de isolamento”. 

Deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 2 metros) do doente.  

3. O trabalhador que acompanha/presta assistência ao trabalhador/utente com sintomas 

deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e 

luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de 

infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o trabalhador/utente 

doente. 

4. Caso seja um trabalhador doente, será este a comunicar com a Linha de Apoio de Saúde 
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24 a reportar a situação (808 24 24 24) 

5. No caso de ser um utente do Centro de Dia, cabe à Diretora Técnica, ou, no seu 

impedimento ou ausência, o Diretor Executivo, a comunicar com a Linha de Apoio de 

Saúde 24 a reportar a situação. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador/utente doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 

avaliação, o SNS 24 informa o trabalhador/utente: 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do trabalhador/utente; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o 

resultado poderá ser: 

 Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

trabalhador/utente. A Diretora Técnica informa a Direção Executiva da não 

validação.  

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A 

Diretora Técnica informa a Direção Executiva da existência de um caso suspeito 

validado na instituição. 

 

7. Procedimentos num caso suspeito validado 

O trabalhador/utente doente deverá permanecer na “sala de isolamento” (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o 

Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais. 

O acesso dos outros trabalhadores à “sala de isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência). 

A instituição colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos 

do doente (Caso suspeito validado).  

A Direção Executiva informa os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito validado, a 

aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação 

estabelecidos no presente Plano de Contingência. 
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O caso suspeito validado deve permanecer na “sala de isolamento” até à chegada da equipa do 

INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto da pessoa em 

causa com outro(s). Devem-se evitar deslocações adicionais do caso suspeito validado nas 

instalações da instituição. 

 

8. Procedimentos em caso confirmado 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa a instituição dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 Se o caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais da instituição, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do Plano de Contingência da instituição; 

 Se o Caso for confirmado, a “sala isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição 

só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

Na situação de Caso confirmado, a instituição: 

 Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da “sala de isolamento”; 

 Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho  

do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 Armazena os resíduos do caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 

70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado 

para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

9. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador/utente que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.  

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

 “Alto risco de exposição” é definido como: 

o Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros); 

o Trabalhador/utente que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve 

com este em espaço fechado; 
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o Trabalhador/utente que partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias; 

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

o Trabalhador/utente que 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); 

o Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao caso confirmado, desde que 

tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e 

luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos); 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de 

sintomatologia.  

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

 

Vigilância de casos próximos 

“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” 

 Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição; 

 Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

 Evitar viajar; 

 Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

 Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Acompanhamento da situação pelo 

médico do trabalho. 
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exposição. 

 

10. Admissão de utentes 

Para a admissão de novos utentes: 

 A reunião de acolhimento é realizada com o menor número possível de pessoas, mantendo a 

utilização de máscara e o cumprimento do distanciamento físico, e deve decorrer pelo tempo 

estritamente necessário e, de preferência, num espaço arejado; 

 Deve ser apresentado um teste laboratorial molecular para SARS-CoV-2 negativo, nos termos 

da Norma 019/2020 da DGS, para os utentes que não tenham história de infeção por SARS-

CoV-2 nos últimos 90 dias, nos termos da Norma 004/2020 da DGS. 

 

 

Mantendo uma atitude prudente, todos poderemos contribuir para minimizar de forma 

significativa o eventual impacto desta pandemia. 

 

O Diretor Executivo do Centro Comunitário Paroquial de Famões 

Paulo Pinheiro 
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