Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias
Sénior Residence
(Residências Assistidas)

1 | INTRODUÇÃO
Face à evolução da situação epidemiológica do país, a Direção-Geral da Saúde
determinou, através da Informação N.º011/2020, de 11/05/2020, que as visitas a
Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) podem ser retomadas, a partir do dia 18 de
maio, respeitando requisitos gerais e específicos, que se detalham neste Plano de
Operacionalização de Visitas (POV).
A reabertura de visitas nesta ERPI será iniciada a partir do dia 25/05/2020, nas condições
previstas neste Plano, que vigorará por tempo indeterminado.

2 | PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS
O profissional responsável pela implementação e controlo do presente POV é a Dr.ª
Carla Santos, Técnica Superior de Serviço Social, a quem cabe diligenciar e
operacionalizar as medidas constantes neste documento, nomeadamente:






Garantir as condições do espaço próprio para visitas, nos termos determinados
e a sua correta higienização e desinfeção;
Coordenar e supervisionar o agendamento de visitas e organizar o registo de
visitantes;
Pugnar pelo cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico,
etiqueta respiratória e higienização das mãos;
Intervir e decidir eventuais impedimentos de visitas, nos termos do N.º4;
Acautelar que, no momento da primeira visita, os visitantes serão informados
sobre comportamentos a adotar de forma a reduzir os riscos inerentes à
situação.

3 | COMUNICAÇÃO AOS FAMILIARES
A todos os familiares de todos os utentes será feita comunicação personalizada,
preferencialmente através de e-mail e contacto telefónico. Cabe ao profissional
responsável encetar os contactos com os familiares.
Simultaneamente, será publicitada toda a informação da reabertura das visitas, através
das redes sociais da Santa Casa da Misericórdia da Golegã e do website oficial da
instituição, onde será tornado público o presente Plano.

4 | IMPEDIMENTOS / ALTERAÇÕES ÀS VISITAS
As pessoas (utentes e/ou visitantes) com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou
com contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias,
não podem realizar nem receber visitas.
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã reserva-se o direito de impedir o acesso de
visitantes que não cumpram com as regras e/ou procedimentos referidos neste POV, ou
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outras eventualmente não especificadas neste documento, que possam colocar em
risco a segurança de utentes e trabalhadores da instituição, cabendo essa decisão ao
profissional responsável, referido no N.º2, atuar em conformidade.
Perante a eventualidade de alterações circunstanciais sensíveis, relativas à situação
epidemiológica do Covid-19, regional ou local, que indiciem aumento de risco
significativo para a segurança de utentes, trabalhadores e visitantes, as visitas poderão
ser intempestivamente suspensas, por decisão da Santa Casa da Misericórdia da Golegã
em articulação com a autoridade de saúde local, sendo essa decisão anunciada
publicamente, através das redes sociais e do website oficial da instituição.

5 | ESPAÇOS FÍSICOS E ACESSOS DE VISITAS
5.1 | Espaços próprios para visitas
As visitas decorrem em espaço exterior.
Não poderão ser realizadas visitas nas residências(1) nem em espaços comuns
partilhados por residentes e/ou colaboradores. O espaço próprio para visitantes não
pode permitir o acesso a outras áreas funcionais do Aldeamento.
(1)

Exceto nos casos em que o residente se encontrar impedido de se deslocar ao local
determinado para as visitas. Nesse caso, os visitantes devem ser equipados com os
seguintes EPI’s: Máscara, Bata descartável; Luvas; Proteções de pés.

5.2 | Condições dos espaços próprios para visitas
Em cada espaço próprio para visita, será assegurado o distanciamento físico entre
visitantes e entre estes e utentes, devendo ser mantido, pelo menos, 2 metros entre
as pessoas. As distâncias deverão estar visivelmente identificadas. O layout deste
espaço encontra-se no Anexo 1.
O distanciamento físico entre os visitantes e utentes será salvaguardado, em cada
espaço próprio por mesas e proteção acrílica.
Em cada espaço serão disponibilizados aos visitantes produtos para higienização das
mãos, antes e após o período de visitas. Nos pontos de entrada dos visitantes serão
disponibilizadas, por afixação visível, informações sobre:




A correta utilização das máscaras (Anexo 2);
Higienização das mãos (Anexo 3);
Conduta adequada ao período de visitas (Anexo 4).

Em cada espaço próprio para visitas será colocado balde com pedal de pé, para
colocação de máscaras, luvas ou outros EPI’s, assim como estarão disponíveis
produtos de higienização de superfícies adequados e papel.
Durante o período das visitas, é obrigatório o uso de máscaras por parte dos utentes
e residentes.
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5.3 | Localização e circuito dos espaços próprios para visitas
No Anexo 5 estão definidos os circuitos de acessos ao espaço próprio para visitas,
assim como está sinalizada a localização desse espaço.
O profissional responsável deve assegurar que os visitantes utilizem apenas os
circuitos, determinados, cabendo-lhe ainda informar com clareza os restantes
profissionais da ERPI, para que tenham as condições necessárias para controlo e
correção de eventuais anomalias.
Nomeadamente nos circuitos exteriores, devem ser asseguradas as condições
necessárias para garantir que utentes e trabalhadores em geral não se cruzem ou
contactem fisicamente com visitantes, devendo sempre, em qualquer caso, ser
cumpridas as regras de afastamento físico.

6| VISITAS
6.1 | Agendamento
As visitas serão agendadas previamente, de forma a garantir a utilização adequada
do espaço que lhe está alocado e a respetiva higienização e desinfeção entre visitas.
Para esse efeito e após comunicação da retoma de visitas aos familiares, por via
direta ou indireta, devem esses entrar em contacto com a ERPI manifestando a
intenção de se constituírem como visitantes, o que poderão fazer através dos
contactos abaixo. Para agilização e otimização dos contactos, devem ser solicitados a
todos os familiares, ou outros visitantes, os endereços de correio eletrónico e
contactos de telemóvel.



Telefones: 925 007 073
E-mail: carla.santos@misericordiagolega.pt

Após esses contactos, será elaborado o planeamento semanal das visitas,
considerando a quantidade de visitantes, utentes e horários estipulados, sendo
posteriormente avisados todos os utentes, por e-mail ou SMS, do horário das suas
visitas, tarefa a cargo do profissional responsável, indicado no N.º2.

6.2 | Registo de visitantes
O profissional responsável ou outro, por ele designado, organizará o registo de
visitantes, onde têm que constar as informações abaixo indicadas, através do
preenchimento do impresso adequado (Anexo 6):





Data e horário da visita
Nome do visitante
Contacto do visitante
Residente visitado
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6.3 | Horários, periodicidade, visitantes por utente e duração das visitas
O horário das visitas é o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•

2ª Feira: Das 14h00 às 17h00
3ª Feira: Das 14h00 às 17h00
4ª Feira: Das 14h00 às 17h00
5ª Feira: Das 14h00 às 17h00
6ª Feira: Das 14h00 às 17h00
Sábado: Das 14h00 às 17h00
Domingo: Das 14h00 às 17h00

Periodicidade: cada utente terá uma visita por semana.
Visitantes por utente: apenas um visitante por utente.
Cabe a cada profissional responsável determinar a duração das visitas, que terão
tempo limitado, não devendo exceder 90 minutos. Na determinação da duração das
visitas devem ser considerados o número de utentes e visitantes e será
obrigatoriamente cumprido o princípio da igualdade, i.e., todos os visitantes terão
exatamente o mesmo direito em relação à duração das suas visitas.
Por eventual variação do número de visitantes agendados, admite-se a possibilidade
de alteração da duração das visitas em cada semana.
Considerando que a Santa Casa da Misericórdia da Golegã tem POV’s específicos para
cada resposta social, cada uma com especificidades diferentes, recomenda-se que os
profissionais responsáveis por cada uma procurem, entre si, uma padronização da
duração das visitas, tornando-a o mais standard possível.
Os limites aqui definidos poderão ser ajustados mediante as condições de cada
resposta social da instituição e a situação epidemiológica local, em articulação com a
autoridade de Saúde local e segundo a avaliação de risco.

6.4 | Regras exigíveis aos visitantes
•

•
•
•
•

Devem preencher previamente à primeira visita um questionário (Anexo 7)
em que assumem, sob compromisso de honra, não terem quaisquer sintomas
associados à Covid-19 e outras informações relevantes, no atual contexto
Devem aguardar por acompanhamento de profissional da ERPI, que lhe
indicarão o trajeto até ao espaço próprio para visitas, definido neste POV;
Devem respeitar o distanciamento físico face aos utentes e trabalhadores e a
etiqueta respiratória;
É absolutamente obrigatória a higienização das mãos, com solução assética
no local, à entrada e à saída;
À entrada para o espaço próprio para visitas terão que proceder à desinfeção
do calçado, usando para o efeito os tapetes disponibilizados, com material
desinfetante à base de hipoclorito de sódio;
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•
•

•
•
•
•
•

•

É obrigatório o uso de máscara, preferencialmente cirúrgica, durante todo o
período de permanência na ERPI, incluindo nos espaços exteriores;
É proibido passarem aos utentes objetos pessoais, géneros alimentares ou
outros produtos, considerando o potencial de risco associado;
o Para entregas de roupas de utentes e residentes, os familiares terão
que as entregar aos profissionais da ERPI, que providenciarão a sua
lavagem, por razões de segurança;
o Verificando-se a necessidade de medicamentos para os utentes, no
horário das visitas, esses terão que ser entregues aos profissionais da
ERPI e não diretamente a utentes e residentes;
o A SCMG está disponível para adquirir produtos alimentares
específicos, sob indicação das respetivas famílias, não havendo assim
necessidade de os visitantes levarem géneros alimentares aos utentes
e residentes;
É absolutamente proibida a partilha de telemóveis, tablet’s, computadores ou
outros dispositivos móveis entre os visitantes e utentes;
Não podem circular pela ERPI nem utilizar as instalações sanitárias dos
utentes ou dos trabalhadores;
As instalações sanitárias para visitantes serão as existentes junto ao placo, no
Pátio da Nora (fora da estrutura da ERPI);
Devem ser evitados, sempre que possível, contactos com superfícies no
espaço próprio para visitas;
Os visitantes terão à sua disposição produtos de desinfeção de superfícies e
papel, caso pretendam reforçar as operações de limpeza efetuadas pelos
profissionais da ERPI;
Os visitantes que testem positivo a COVID-19 assumem a obrigação de
informar a autoridade de saúde local (Delegado de Saúde), caso tenham
visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas. Caso
entendam, por sua iniciativa e de forma a permitir à SCMG tomar as medidas
de segurança adequadas com a maior celeridade possível, poderão ainda
informar a instituição, no mesmo prazo;

Sem prejuízo do estabelecido neste Plano de Operacionalização de Visitas, continuamos
a garantir os meios necessários para que familiares, amigos e utentes possam comunicar
com os nossos utentes através de vídeo chamada ou telefone, apelando a todos os
visitantes que usem esses meios alternativos, intercalando com as visitas presenciais,
com o intuito de minimizar os riscos de contágio associados à presença de pessoas no
interior das nossas instalações.
Golegã, 14 de maio de 2020
O Provedor,
Assinado de forma digital

JOSÉ ANTÓNIO
JOSÉ ANTÓNIO por
GODINHO LOPES
GODINHO LOPES Dados: 2020.05.20 23:59:58
+01'00'

Aprovado pela Mesa Administrativa na reunião ordinária de 20/05/2020
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