
 
 

Título: 

Plano de Contingência: COVID-19 

Data de Elaboração: Datas de Revisão: Última Revisão: Pág. 

11-03-2020 1ª 08-04-2020 2ª  21-04-2020 1/3 

 

 

 

 
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O LAR RESIDENCIALDA CRINABEL 

 

NOVO CORONAVÍRUS / COVID - 19 

 

 

 

 

1- Objetivos do Plano 
 

De acordo e de forma a dar cumprimento às orientações da DGS e conforme as informações até ao momento 

disponibilizadas  para prevenção, controlo e vigilância da infeção causada pelo novo  COVID-19, deve-se 
organizar o funcionamento do Lar Residencial da Crinabel de forma a prevenir e proteger os clientes e os 

colaboradores que se encontram a prestar apoio,  desta epidemia contagiante, cumprindo e adoptando um 

Plano de Contigência para o Lar Residencial da Crinabel. 

 
No presente Plano de Contingência constam procedimentos e orientações a adoptar perante qualquer 

elemento da equipa e clientes em situação de sintomas desta infeção. 

 
O Plano poderá sofrer alterações de acordo com as orientações da DGS. 

 

Os principios por que se norteia este Plano são os seguintes: 
 

- Salvaguardar a saúde das pessoas minimizando o risco de contágio no espaço de residência e nos locais de 

atividades dos clientes, limitando o espaço de uso das instalações. 
- Garantir o bem estar dos clientes do Lar mantendo os serviços básicos de acompanhamento 

- Assegurar a articulação com as instituições de saúde envolvidas na resposta à epidemia; 

- Gerir a comunicação interna e externa de forma a todos os colaboradores poderem ter informação 
atualizada   

- Garantir a segurança e saúde dos colaboradores e clientes 
 

 

 

2- Implementação de Medidas de Prevenção 
 

As medidas de saúde pública a implementar visam criar hábitos diários de combater ao surto de infeção junto 

da população em geral minimizando o impacto da epidemia.Assim, adoptamos as recomendações da DGS 
com procedimentos internos para as seguintes situações: 

 

- Identificação dos casos suspeitos; 
- Articulação com as Autoridades de Saúde (Saude 24h); 

- Utilização de métodos de proteção individual, onde se incluem os equipamentos de protecção  

  individual (EPI´s); 

- Isolamento de todos os casos suspeitos ou confirmados, e quarentena dos colaboradores; 
- Elaboração e divulgação de orientações técnicas destinadas aos colaboradores, nomeadamente sobre os        

métodos de proteção individual disponibilizados, incluindo equipamentos de proteção individual. 
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Criaram-se procedimentos e implementaram-se  medidas sobre: 
 

- Deteção de sintomas nos clientes com medição de febre, como atuar em caso de possível contágio. 
- Proibição de visitas e cancelamentos de saídas para o exterior dos clientes 

- Afixar folhetos informativos e recomendações disponibilizadas pela DGS sobre medidas de lavagem de 
mãos e higienização de espaços, roupa atoalhada e pessoal, bem como objetos pessoais. 

 

- Incentivar a lavagem frequente das mãos antes e depois das refeições, nas idas à casa de banho, nas   

atividades de grupo, e a utilização do gel com álcool na entrada e saída do  Lar  
- Adoptar medidas recomendadas pela DGS e incentivar as boas práticas  nos procedimentos de  

higienização e arejamento dos espaços fechados, na limpeza de casas de banho, puxadores, corrimão, 
elevador, cozinha e sala de refeições. 

-  

 

3- Higienização das Mãos 

 

A higienização das mãos deverá realizar-se frequentemente com recurso a água e sabão (de modo a que toda 
a superfície das mãos seja abrangida pela lavagem), sempre que possível: ao chegar ao local de trabalho, 

antes e depois de todos os contactos próximos com os clientes  (ex. banhos), depois do contacto com urina, 

fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente contaminados, depois de retirar as luvas, antes das 

refeições, antes de preparar, manipular ou servir alimentos, depois de ir à casa de banho, depois de fazer as 
camas e de tratar da roupa, e depois de espirrar, tossir, ou assoar-se. (fonte: Direção Geral de Saúde). 

 

O recurso a soluções anti-sépticas de base alcoólica deverá ocorrer na impossibilidade de lavar corretamente 
as mãos com água e sabão, ou como complemento a esta higienização. (fonte: Direção Geral de Saúde). 

 

Os toalhetes impregnados em solução alcoólica, deverão ser apenas utilizados em situações onde não haja 
recurso a água e sabão ou a soluções anti-sépticas de base alcoólica, garantindo uma higienização das mãos. 

(fonte: Direção Geral de Saúde) 

 

4 - Higienização das Instalações 
 

Uma das principais medidas de prevenção para o COVID-19, passa por uma higienização mais frequente e 

eficaz dos objetos de maior contacto (ex. puxadores, torneiras, superfícies de trabalho, telefones).  
 

A higienização das instalações deverá ocorrer com recurso a um detergente comum uma vez que o vírus 

pode ser destruído com recurso a estes produtos de desinfeção doméstica (ex. água e sabão, detergentes, 

lixívia, álcool). 
 

 

5- Atuação no contágio - Como proceder. 
 

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, contactar a Linha de Apoio, SNS 24 ( 8082424 ) e 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 cliente ou colaborador. O colaborador informa o empregador da 

não validação, e este último deverá informar o médico do trabalho responsável. O cliente fica isolado e 
procede-se conforme informação médica e informação da Diretora Tecnica do Lar. 
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− 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 Tecnica Lar informa a Diecção da Crinabel 

da existência de um caso suspeito validado na instituição. 

 
Na situação de Caso suspeito validado: 

- O colaborador doente deverá permanecer na área 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 poderá assegura o transporte para o Hospital de referência, ou manter a 
permanência do doente em isolamento nas instalações da Crinabel. Serão colhidas amostras biológicas 

para testes laboratoriais; 

- O cliente doente deverá ser logo colocado no quarto de isolamento, onde deve permanecer até à chegada 
do INEM, 

 

6- Quarto de Isolamento 
 

Uma das principais medidas de prevenção da infeção por COVID-19, passa pela criação de local de 

isolamento para as pessoas que se suspeitem ou se encontrem infetadas, mitigando assim o contacto com os 

restantes colaboradores e clientes. 
 

Neste sentido, na criação do quarto de isolamento, obedeceu-se aos seguintes aspetos: 

 
- Na sala deverá ter-se em atenção os materiais de construção, optando-se por paredes facilmente laváveis 

com o mínimo de rugosidade possível (evitar salas com alcatifas, tapetes ou cortinados), e as mesmas 

devem possuir janelas que, sempre que possível, deverão estar abertas (os equipamentos de ar 

condicionado ou ventoinhas, caso existam, deverão ser desligados). Tem casa de banho anexa. 

-  
- A sala deverá ter o mínimo mobiliário possível, sendo preferível utilizar materiais de fácil lavagem e 

desinfeção, nomeadamente um cadeirão confortável, uma mesa de apoio resistente, uma televisão, 

-  
 Esta área deverá estar equipada com: telefone (pode ser o telemóvel do próprio); cadeira ou marquesa (para 

descanso e conforto do colaborador, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo 

INEM); água e alguns alimentos não perecíveis; 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. 

- Nesta área, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de 
sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Colaborador com Sintomas/Caso Suspeito. 

 

7- Equipamentos de protecção. 

 
A utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual (EPI´s) pelos profissionais que lidem 

diretamente com os clientes, constitui uma das principais medidas a adotar no controlo do contágio do 

COVID-19. Assim a Crinabel procederá à distribuição de EPI’S, nomeadamente batas, protetores de calçado, 

óculos, máscaras e luvas para proteção individual. Estes equipamentos estarão ao dispor na sala do R/C, na 

entrada da Crinabel, onde , os colaboradores se deverão higienizar e vestir antes de acederem às instalações 
do LAR. 

Caso exista falha de algum produto deverá ser imediatamente comunicado à Direcção do Lar que garantirá a 

sua reposição  através do  stock existente no Economato. 

 

Este Plano de Contingência é complementado pelo Documento 1, comunicado em 15 de Março de 

2020. 


