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1. ENQUADRAMENTO 

 
 
 

A CRINABEL tem a obrigação de assegurar aos seus Funcionários condições de segurança e de 

saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 

15º do RJPSST – Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, na sua actual redacção). 

 

É da competência da Autoridade de Saúde (AS) intervir em situações de grave risco para a Saúde 

Pública, procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível de sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando – quando necessário – medidas correctivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de actividades e serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro). 

 
 
 
 
 

2. OBJECTIVOS 

 
 

O presente documento, visa ser um instrumento de auxílio que posso responder a um cenário de 

epidemia (ou de pandemia) pelo novo coronavírus, na CRINABEL, tendo por base a Orientação 

n.º006/2020 de 26 de Fevereiro da Direcção Geral da Saúde (DGS), com as devidas adaptações 

e actualizações, e descreve as principais etapas/fases de preparação para fazer face a um 

possível caso de suspeita ou infecção por COVID-19 de Funcionários(es) e/ou Cliente(s), os 

procedimentos a adoptar, bem como a(s) áreas de “Isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma. 

 

Este Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de um eventual cenário de 

epidemia pelo novo Coronavírus em toda a Instituição, visando preparar uma resposta operacional 

para minimizar as condições de propagação do vírus. 
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3. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS 

 
 

Tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, a CRINABEL compromete-

se a elaborar e divulgar informações e orientações, de maneira a responder a inquietações e 

expectativas dos Funcionários, de forma clara e profissional, estimulando a confiança e evitando o 

pânico. 

 

Serão elaborados – consoante a necessidade e a situação da evolução da COVID-19 em Portugal 

- Comunicados Internos com medidas preventivas e procedimentos a adoptar para reduzir o risco 

de contágio e de propagação do vírus na CRINABEL de Todos os Funcionários e Clientes, que 

serão divulgados pelos Funcionários através de e-mail, afixação ou de outra forma possível. 

 

De forma a instruir TODOS os Funcionários sobre os procedimentos e regras de segurança e 

protecção, de utilização correcta dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI), e também com 

o objectivo de esclarecer, informar e desmistificar notícias, opiniões e ideias preconcebidas e 

infundadas sobre a situação da COVID-19, a CRINABEL poderá: 

 À afixação de cartazes ilustrativos de carácter educativo/pedagógico; 

 À divulgação por e-mail ou através de outro meio de material e bibliografia informativa das 

Entidades Competentes. 
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4. CONCEITOS 

 
 

O que é a COVID-19? 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), á doença 

provocada por um novo Coronavírus (SARS-CoV-2), foi identificado pela primeira vez em 

Dezembro de 2019, em Wuhan, na China. A maioria dos casos apresenta sintomas respiratórios 

ligeiros a moderados, semelhantes à gripe sazonal. Em casos mais graves, pode levar a 

pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e 

eventual morte. A maioria dos casos recupera sem sequelas.  

 
 
O que são os Coronavírus? 

Os Coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infecções nas pessoas. Normalmente, 

estas infecções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 
 
 
 
 

5. COMO SE TRANSMITE 

 
 

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

 Por gotículas respiratórias; 

 Pelo contacto directo com secreções infecciosas; 

 Por aerossóis infectados (por exemplo as nebolizações). 

 

O actual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento dos 

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 infectada 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 

objecto com o novo Coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular 

(boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infecção. 
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Estima-se que o período de incubação (entre a exposição e aparecimento de sintomas) seja entre 

2 e 14 dias. 

Até à data não existe vacina para esta infecção. O tratamento praticado não é específico para 

SARS-CoV-2 mas é dirigido aos sintomas e sinais apresentados pelos doentes. 

 
 
4.1 Definição de Caso Suspeito: 

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

Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC). 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS 
 
- Infecção Respiratória Aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo 

ou não hospitalização 
 

 
CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
- História de viagem para áreas com transmissão comunitária activa nos 14 dias antes 
do início dos sintomas 

OU 
 

- Contacto com caso confirmado ou provável infecção por SARS-CoV-2/COVID-19, 
nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

 
- Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde 

são tratados doentes com COVID-19. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
6.1 Medidas de Prevenção Gerais 

 

6.1.1 Medidas Internas 

 A CRINABEL deve assegurar a disponibilidade de: 

 Estruturas para a Lavagem das mãos com água e sabão líquido; 

 Toalhetes de papel (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido); 

 Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos; 

 Limpeza das superfícies e objectos de utilização comum várias vezes ao dia (por 

exemplo, mesas, bancadas, interruptores de luz, maçanetas, puxadores de armários, 

corrimãos, etc); 

 proceder à Renovação de ar das salas e espaços fechados, idealmente 6 a 12 renovações 

por hora. 

 
A CRINABEL deve ainda garantir a afixação de cartazes e/ou folhetos promovendo boas práticas 

e as orientações da DGS, nomeadamente de Lavagem das mãos (deverão ser colocados nas 

casa de banho) e as Recomendações Gerais (deverão ser colocados à entrada da Instituição e 

em locais com visibilidade). 

 
6.1.2 Recomendações Gerais 

 Promover a LAVAGEM DAS MÃOS à entrada e à saída da Instituição, antes e depois das 

refeições, depois de actividades de grupo e de idas à casa de banho; 

 Promover MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA – ao espirrar ou tossir devem tapar o nariz e 

a boca com o braço ou com um lenço de papel que deverá ser colocado imediatamente no 

lixo; 

 EVITAR tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 

 EVITAR partilhar comida ou objectos pessoais (copos, telemóveis, etc); 

 Os profissionais que manifestarem SINTOMAS DE INFECÇÃO respiratória (tosse, febre ou 

dificuldade em respirar) não devem comparecer na Instituição (Despacho n.º 2836-A/2020 

de 2 de Março). 

 Caso sejam identificados sintomas em funcionários e/ou clientes institucionalizados ou não, 

como febre, tosse ou dificuldade respiratória, LIGAR PARA SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as 

recomendações. 
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6.2 Procedimentos Específicos 

 

6.2.1 Procedimento Básico para HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 

40 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos após se assoar, antes e após a preparação de alimentos, 

após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam surjas; 

 Usar, como alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool (pelo menos 

com 70% de álcool), cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 

secas 

 Água e sabão devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente 

sujas. 

 

6.2.2 Procedimentos de ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

 Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

 Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com antebraço flectido ou usar lenço de 

papel; 

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

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar de seguida as mãos; 

 Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

 
6.2.3 Procedimentos de Utilização de MÁSCARA CIRÚRGICA 

As máscaras não são recomendadas para a maioria das pessoas, pois há evidência limitada de 

que impeçam a propagação da doença. A boa etiqueta respiratória e a higienização das mãos 

terão um impacto maior. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o USO RACIONAL 

DE MÁSCARAS, apenas para pessoas: 

 Com sintomas de infecção respiratória, como febre, tosse, espirros; 

 Suspeitas de COVID-19; 

 Que prestem cuidados ou assistência/apoio a suspeitos de COVID-19. 

 

 De acordo com a Informação nº 009/2020 de 13 de Abril e Orientação nº 009/2020 de 11 de 

Março (actualizada a 7 de Abril) da DGS, foi recomendado a generalização de utilização de 
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máscara à comunidade em geral e a Trabalhadores Não-Profissionais de Saúde (exemplo: 

Estruturas Residenciais e outras). 

 
Ao COLOCAR máscara cirúrgica deve: 

 Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool; 

 Posicionar a máscara na posição correcta – a borda dobrável deve estar para cima e a 

parte colorida para fora; 

 Segurar a máscara pelas linhas de suporte/elásticos e adaptar a cada orelha. Ajustar 

máscara junto do nariz e queixo – SEM TOCAR NA FACE DA MÁSCARA. 

 

A máscara deve ficar bem ajustada, ou seja, deve permitir a oclusão completa do nariz, boca e 

áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida – a 

máscara pode ser complementada com um lenço de papel. Sempre que a máscara estiver 

húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

 
Ao REMOVER máscara cirúrgica deve: 

 Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool; 

 Retirar máscara apenas segurando nas linhas de suporte/elástico; 

 Colocar a máscara no recipiente adequado para resíduos hospitalares e lavar novamente 

as mãos. 

 
 
6.2.4 Procedimentos de CONDUTA SOCIAL 

 Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os clientes, os trabalhadores e entre 

estes e os clientes; 

 Evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados; 

 Adiar, Suspender e/ou Cancelar eventos sociais, saídas ao exterior e actividades em locais 

de utilização pública/privada com grande afluência de pessoas (por exemplo, piscina 

municipais, eventos desportivos, museus, etc). 

 
 
6.3 Procedimentos para LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

 A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco;  

 Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as 

mais sujas: 1º: Paredes e tecto (se aplicável); 2º: Superfícies acima do chão (bancadas, 
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mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 3º: Equipamentos existentes nas áreas; 4º: Instalações 

sanitárias (se existirem); 5º: Chão – é o último a limpar; 

 Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de 

risco das áreas a limpar; 

 Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e 

deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com 

o nível de risco. 

 
6.4 Procedimentos para SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 Desinfecte frequentemente com solução à base de álcool ou toalhitas desinfectantes o 

volante e as maçanetas das portas interiores e exteriores; 

 Entre as viagens abra as janelas para renovar o ar dentro do veículo; 

 Os passageiros devem sentar-se no banco de trás e usar máscara. 

 Use uma máscara cirúrgica e ajuste-a bem à face (ver ponto 6.2.3 – Procedimentos de 

Utilização de Máscara Cirúrgica). 
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7. PROCEDIMENTOS E MEDIDAS INTERNAS A IMPLEMENTAR 

 
 

De forma a reduzir os possíveis impactos ou efeitos de uma situação de infecção por COVID-19 

de um Trabalhador/Cliente, a CRINABEL adoptou procedimentos e medidas internas, de forma a 

garantir a segurança e protecção de TODOS, promovendo desta forma um combate activo na 

disseminação e cadeia de contágio e propagação do vírus SARS-CoV-2, tais como: 

 

 Acções práticas de sensibilização e consciencialização param Funcionários e Clientes da 

importância de cumprir a correcta higienização/lavagem das mãos, as regras de etiqueta 

respiratório e de conduta social; 

 Disponibilizar doseadores com solução antisséptica de base alcoólica em várias locais da 

instituição (ex: entrada, refeitório, sala de convívio, entrada do Lar) e respectivos pósteres e 

incentivar o seu uso; 

 Adiamento de reuniões presenciais, excepto em situações urgentes e com autorização 

prévia, incentivando outra forma de reunião à distância (telefone, videochamada, etc); 

 Restrição e Proibição de visitas e entradas não autorizadas nas instalações; 

 Considerar a possibilidade de estabelecer, no interior à entrada, algum tipo de barreira física 

ou de “obstáculos” que limitem a proximidade e a facilidade de acesso à entrada das 

instalações: 

 Reforço de higienização e desinfecção de objectos, superfícies e utensílios comuns; 

 Suspensão de actividades no exterior, de saídas, passeios e visitas a locais com grande 

afluência de pessoas (Piscina, Ginásios, Museus, etc), numa primeira fase; 

 Encerramento Temporário do Funcionamento e das Actividades do Centro de Actividades 

Ocupacionais, até orientação e recomendação contrária por parte da Entidades 

Competentes (fase posterior); 

 Dispensa ao serviço de Funcionários dos Serviços considerados Não-Essenciais; 

 Dispensa de Funcionários pertencentes a Grupos de Riscos; 

 Promoção de formas alternativas de trabalho (ex.: Teletrabalho) para os Funcionários cujas 

funções se enquadram nesse mecanismo de trabalho; 

 Afectação de Funcionários do CAO no apoio e reforço da resposta social Lar Residencial da 

Instituição e no apoio e acompanhamento dos Clientes Residentes; 

 Diminuição do número de Funcionários presentes diariamente para apoio e 

acompanhamento dos Clientes do Lar Residencial, escalados de forma alternada e em 
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regime de rotatividade semanal com obrigatoriedade de apresentação ao serviço de 2/3 dias 

por semana); 

 Obrigatoriedade de troca de roupa e de calçado à entrada e à saída da Instituição/turno; 

 Obrigatoriedade de medição e registo de temperatura de Funcionários 2 (duas) vezes por 

dia, à entrada e à saída da Instituição/turno; 

 Medição de temperatura dos Clientes Residentes pelo menos 2 (duas) vezes por dia, de 

manhã e à tarde; 

 Embrulho de talheres em sacos de papel adequados, de forma a diminuir o contacto com 

talheres; 

 Obrigatoriedade de uso de luvas e máscaras nos apoios directos e de proximidade com os 

clientes (distância inferior a 1metro); 

 Disponibilização de Transporte da CRINABEL para deslocação de Funcionários essenciais 

no apoio e acompanhamento dos clientes do Lar Residencial, sem viatura própria, de forma 

a diminuir o risco de exposição ao vírus COVID-19 e a utilização de Transportes Públicos; 

 Pagamento de Ajuda de Custo (combustível) a todos os Funcionários essenciais e 

escalados para apoio imprescindível aos Clientes do Lar, que se desloquem em viatura 

própria, de forma a diminuir o risco de exposição ao vírus COVID-19 e a utilização de 

Transportes Públicos; 

 Outras que a Direcção Geral da CRINABEL, em conjunto com a(s) Direcção(ões) Técnicas e 

Funcionários venham a considerar implementar, em conformidade com as recomendações e 

orientações das Entidades e Organismos Competentes. 
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8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 
 

Numa situação se suspeita de infecção por SARS-CoV-2  na Instituição,  deve-se: 

1º - Comunicar / Informar imediatamente a(s) Direcção(ões) Técnica(s); 

2º - Accionar / Activar o Plano de Contingência para COVID-19; 

3º - Confirmar a efectiva implementação das Medidas Preventivas (ver Secção 6 – Medidas 

Preventivas). 

 

Podem ocorrer na Instituição 2 (duas) situações: 

a) Funcionário Suspeito com Sintomas; 

b) Cliente Suspeito com Sintomas. 

 
 
FUNCIONÁRIO COM SINTOMAS – ou um Funcionário que identifique outro Funcionário com 

sintomas (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica com a definição de caso suspeito), na 

CRINABEL deve: 

 
1. Contactar de imediato a(s) Direcção(ões) Técnica(s), preferencialmente por via telefónica; 

caso o Funcionário com sintomas esteja em dificuldades (ex.: locomoção) e necessite de 

acompanhamento, deverá referi-lo, sendo nomeado alguém para o auxiliar 

2. Dirigir-se de imediato para a área definida de “isolamento” – Wc ao lado da Sala 5 no R/c – 

de modo a evitar ou restringir o contacto directo com outros trabalhadores e clientes, 

evitando os locais de maior aglomeração de pessoas. 

 
a. A área de Isolamento está equipada com cadeira / marquesa; kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de 

papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis; termómetro; e uma instalação 

sanitária para utilização exclusiva do Funcionário com sintomas/ Caso suspeito. 

3. Já na área de “isolamento”, o Funcionário contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 

4. O Funcionário deve usar máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 

deverá ser colocada pelo próprio (se possível) e respeitar as regras de colocação, uso e 

remoção (ver Secção 6 – Medidas Preventivas, ponto 6.2.3 – Procedimentos de Utilização 

de Máscara Cirúrgica).   

5. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Funcionário quanto a sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 
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CLIENTE COM SINTOMAS – um Funcionário identifica um Cliente com sintomas (com sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica com a definição de caso suspeito) na CRINABEL deve: 

 
1. O Funcionário contacta de imediato a(s) Direcção(ões) Técnica(s), preferencialmente por via 

telefónica, sendo nomeado um Funcionário para acompanhar e assistir o Cliente 

2. Ser Dirigido de imediato para a área definida de “isolamento” – se estiver no CAO dirigir-se 

para Wc ao lado da Sala 5 no R/c, se estiver no LAR dirigir-se para o Quarto de 

Isolamento – de modo a evitar ou restringir o contacto directo com outros Funcionários e 

Clientes, evitando os locais de maior aglomeração de pessoas. 

 
a. Este espaço estará equipado com: telefone; cadeira / marquesa / cama; kit com 

água e alguns alimentos não perecíveis; solução antisséptica de base alcoólica; 

toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis; termómetro; e uma 

instalação sanitária para utilização exclusiva do Funcionário/Cliente com sintomas/ 

Caso suspeito. 

3. O Funcionário que presta assistência deve, antes de iniciar o apoio e/ou acompanhamento, 

colocar máscara cirúrgica e luvas descartáveis nele próprio, e depois no Cliente e cumprir as 

Medidas Preventivas (ver Secção 6 – Medidas Preventivas). 

4. Já na área de “isolamento”, o Funcionário contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 

5. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Funcionário sobre o Cliente quanto a sinais 

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

 
  

Comum às 2 (duas) situações, seguinte ao ponto 5., após a avaliação do SNS 24, o Funcionário é 

informado se: 

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

situação clínica do Funcionário/Cliente; 

b. Se se tratar de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 acciona os meios necessários 

para validação da suspeita. Desta validação o resultado pode ser: 

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

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do Funcionário/Cliente. O Funcionário 
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informa a Direcção(ões) Técnica(s) da não validação, que informa(m) a Direcção Geral da 

CRINABEL. 

 
Caso Suspeito Validado, o SNS 24 informa o Funcionário ou o que presta assistência, que 

comunica de imediato à(s) Direcção(ões) Técnica(s), que  informa(m) a Direcção Geral da 

CRINABEL da existência de um caso suspeito validado na Instituição (ver Secção 9 – 

Procedimentos Perante um Caso Suspeito Validado). 
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9. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

 
 

Neste caso, o Funcionário/Cliente doente permanece na área de “isolamento”, com máscara 

cirúrgica colocada, e segue as recomendações e orientações do SNS 24 até à chegada da Equipa 

do INEM, activada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 

colhidas amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 

O acesso dos outros Funcionários e/ou Clientes à área de “isolamento” fica interditado – 

excepto ao(s) Funcionário(s) designado(s) para prestar assistência. 

 

1. O Funcionário ou o que presta assistência, deve de imediato infomar a(s) Direcção(ões) 

Técnica(s) e continuam a vigiar e acompanhar o Funcionário/Cliente, devidamente 

protegido, seguindo as recomendações e orientações do SNS 24. Sempre que possível, 

deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro). 

2. Seguindo a Norma nº 007/2020 de 29 de Março, Orientação nº 019/2020 de 3 de Abril, e 

Informação nº 009/2020 de 13 de Abril da DGS, a assistência e acompanhamento a prestar 

a um Funcionário/Cliente validado ou confirmado de infecção por COVID-19 ou em 

quarentena deve ser feita utilizando EPI mais específico, como medida adicional de 

protecção (além de luvas e máscara cirúrgica), como: Viseira e/ou Óculos de Protecção, 

Bata ou Fato, Máscara/ Respirador tipo FFP2, Protector de Pés e Touca. 

3. Todo o EPI deve ser COLOCADO ANTES de entrar no área/quarto de isolamento e 

 RETIRADO ANTES de sair, logo que surjam os primeiros sintomas/sinais, se ecista a 

suspeita de infecção ou em caso de quarentena  

4. A  Touca e a/o Bata/Fato só devem ser utilizados em situações de confirmação de 

infecção, quarentena na prestação de cuidados/apoio. 

5. O(s) Funcionário(s) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Funcionário/Cliente com 

sintomas/suspeito validado, após contacto com o Funcionário/Cliente suspeito/doente 

deve(m) colocar todo o EPI descartável no lixo adequado e proceder à desinfecção do EPI 

reutilizável (ex: Viseiras, Óculos de Protecção, Termómetro e   cumprir as Medidas de 

Higienização e Desinfecção  das Mãos (ver Secção 6 - Medidas Preventivas, ponto 6.2.1 – 

Procedimento Básico para Higienização das Mãos). 
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10. RESPONSABILIDADES 

 
 

TODOS OS FUNCIONÁRIOS – são responsáveis por pôr em prática as orientações do presente 

plano e devem:  

 

1. ser vigilantes para situações de suspeita de infecção e de disseminação do agente referente 

à epidemia em causa. 

2. reportar de imediato à(s) Direcção(ões) Técnica(s) uma situação de um Funcionário ou 

Cliente com sintomas enquadrada na definição de caso possível de infecção por COVID-19. 

 

 

A(S) DIRECÇÃO(ÕES) TÉCNICA(S) – Assim que seja reportada uma situação de um 

Funcionário/Cliente com sintomas, deve de imediato: 

 

1. Contactar e informar a Direcção Geral da CRINABEL da ocorrência, preferencialmente por 

via telefónica; 

2. Nas situações necessárias (ex.: dificuldade de locomoção do Trabalhador/Cliente), a(s) 

Direcção(ões) Técnica(s) assegura(m) que seja prestada a assistência adequada ao 

Funcionário/Cliente até à área de “isolamento” – CAO: Wc ao lado da Sala 5 no R/c, LAR: 

Quarto de Isolamento (para Cliente(s)). Sempre que possível, deve-se assegurar a 

distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

3. Assegurar o acesso interditado à área de “isolamento” e zonas envolventes a outros 

Funcionários/Clientes. 

 

A DIRECÇÃO GERAL DA CRINABEL – colabora com as Autoridades de Saúde competentes e 

Serviço de Saúde do Trabalho (PREVINE) e deve: 

 

1. Informar o(s) médico(s) do trabalho responsável(eis) pela vigilância da saúde dos 

Funcionários (PREVINE); 

2. Informa os restantes Funcionários da existência de Caso Suspeito Validado. 

3. Garantir que o Caso Suspeito Validado deve permanecer na área de “isolamento” até à 

chegada da equipa do INEM activada pela DGS / SNS 24. 

 
 



 

 

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 17/19 

 

 
17 

11. GRUPO OPERATIVO 

 
 

Os Responsáveis pela implementação, activação, acompanhamento e desactivação do presente 

plano de actuação são: 

 

 Teresa Sousa Mendes (Direcção Geral). 

 Maria Cristina Mealha (Direcção Técnica LAR Residencial). 

 Mário Pinheiro dos Santos (Direcção Técnica CAO). 

 
 
 
 
 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 

A elaboração do presente plano tem por base os constantes informações, orientações, normas e 

recomendações da Direcção Geral de Saúde (DGS), Ministério da Saúde (MS), Autoridade de 

Saúde (AS) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e respectivas actualizações. 

 

Podendo ser consideradas outras recomendações e informações relevantes, de outras Entidades 

Competentes. 

 

Este Plano poderá sofrer actualizações, revisões e rectificações, de acordo com informação mais 

actualizada e consoante a situação e a possível evolução epidemiológica/pandemia da COVID-19, 

em Portugal. 
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