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NOTA INTRODUTÓRIA
Através da Informação nº011/2020 de 11 de Maio de 2020 atualizada a 18/05/2020 a Direção Geral de
Saúde determinou a abertura de visitas a Estabelecimentos de Apoio Social para Pessoas Idosos.
O presente guião define a reabertura das visitas aos utentes da Residência Sénior do CPBESA no sentido de
orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, tendo em vista a segurança dos idosos e
dos profissionais.
As orientações previstas no presente guião entram em vigor a partir do dia 1 de Julho de 2020.
Aspetos gerais:
1. A ERPI organizou o seu processo de visitas de acordo com as orientação da DGS contidas na Informação
nº nº011/2020 de 11/05.
2. A Assistente Social Ana Redondo é a Técnica responsável pelo processo.
3. As visitas obedecem a um agendamento prévio de acordo com as indicações definidas neste guião.
4. O espaço destinado às visitas está localizado no piso -2 no hall de acesso à sala ocupacional. O processo
de visitas foi pensado e organizado de forma a garantir a utilização adequada do espaço, que lhe está
alocado, a respetiva higienização entre visitas e a manutenção do distanciamento físico apropriado.
a. No espaço da visita existe uma mesa que separa a visita do utente;
b. No acesso ao espaço não há cruzamento de utentes com visitas. Cada um dos participantes
(visita/utente) na visita acede ao espaço por portas diferentes;
c. Entre visitas o espaço é arejado e todo o equipamento (mesa, cadeiras) e chão é desinfetado.
5. É obrigatório a registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto e residente visitado. Este registo é
da responsabilidade da funcionária que acompanha a visita.
6. As pessoas que participam na visita devem manter o cumprimento de todas as medidas de
distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos (desinfeção com solução à base de
álcool ou lavagem com água e sabão).
7. As pessoas 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 devem realizar ou receber visitas;
8. As pessoas com qualquer sintoma de doença não podem visitar nem ser visitadas.

Organização das Visitas:
1. A Residência disponibiliza, no ponto de entrada dos visitantes, materiais informativos sobre a correta
utilização das máscaras, higienização das mãos e conduta adequada ao período de visitas.
2. No momento da primeira visita, os profissionais informam os visitantes sobre comportamentos a
adotar de forma a reduzir os riscos inerentes à situação.
3. A visita decorre no espaço definido para o efeito, não podem ser realizadas visitas na sala de convívio
dos utentes, no quarto do utente ou em outros espaços do Equipamento por qualquer motivo.
4. É obrigatório o distanciamento físico entre os participantes na visita, mantendo a distância mínima de 2
metros.
5. A instituição disponibiliza produtos de desinfeção para higienização das mãos dos visitantes antes e
após o período de visitas.
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6. É obrigatório o uso de mascaras por parte dos visitantes e dos utentes, a qual não pode ser retirada por
motivo algum.

OS VISITANTES:
1. As visitas decorrem de Segunda a Domingo:
a. 1º Período de visita: das 14.30h às 15h00
b. Desinfeção das 15h as 15h30
c. 2º Período de vista: 15h30 às 16h
d. Desinfeção e lanche das 16.00h às 17h
e. 3º Período de visita: das 17h00 às 17h30
f. Desinfeção das 17h30 às 18h00
g. 4º Período de vista: 18h00 às 18h30 (exceto às terças, quintas e sábados)
2. As visitas são agendadas previamente, através dos seguintes contactos telefónicos:
239931177/239931178/ 962408906.
3. Não são permitidas visitas sem prévia marcação.
4. Responsáveis pela marcação prévia das visitas: Laurindo Eufrásio e Ana Redondo
5. A duração da visita não pode exceder os 30 minutos. Só serão permitidas 2 familiares por utente em
simultâneo, devendo estes pertencerem ao mesmo agregado familiar
6. Entre visitas existe um intervalo de 30 minutos, de modo a permitir a desinfeção e arejamento do
espaço.
7. Os visitantes têm de utilizar máscara cirúrgica durante todo o período da visita e higienizar as mãos
com solução alcoólica antes do início da visita.
8. Os visitantes têm de respeitar o distanciamento físico em relação ao utente. Não pode haver contacto
físico entre o visitante e o utente.
9. Os visitantes não podem entrar dentro do edifício. Nem utilizar quaisquer instalações, nem mesmo as
sanitárias.
10. Todos os pertences trazidos pelos familiares terão de ser entregues à funcionária que acompanha a
visita.
11. Não é permitida a entrada de produtos alimentares confecionados pelas famílias ou outras pessoas.
Apenas serão permitidos produtos embalados, que possam de ser higienizados.
12. Todas as vistas têm de ser registadas em impresso próprio, tal como os pertences trazidos para os
utentes.
13. Os visitantes que testem positivo à Covid-19 têm de informar a autoridade de saúde local, caso tenham
visitado a Instituição até 48 horas antes do início dos sintomas

OS UTENTES
1. Os utentes têm de utilizar máscara cirúrgica durante a visita. Têm de higienizar as mãos antes e depois
da visita. Esta situação é da responsabilidade do funcionário definido para o acompanhamento da
visita.
2. Nos utentes dependentes ou com dificuldades o funcionário deverá colocar a máscara e auxiliar na
desinfeção das mãos e posteriormente garantir a sua própria desinfeção de mãos antes de qualquer
outra ação.
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3. Os utentes são acompanhados pelo funcionário ao local onde decorrerá a visita. O funcionário tem de
garantir que tanto o visitante como o utente cumprem as regras de distanciamento social, etiqueta
respiratória e higienização das mãos.
4. A higienização do espaço no final de cada visita é d responsabilidade do funcionário que supervisionou
a visitas.

Outras informações:
1. Estão suspensas as visitas através da porta/vidro em vigor até 2 de julho de 2020.
2. A Residência irá continuar a garantir outros meios não presenciais de contato do utente com as
famílias, concretamente através do telefone ou plataforma digital.
3. As vistas a utentes acamados ou em situação de doença prolongada/terminal, que os impossibilite de
sair do quarto, serão combinadas e agendadas previamente e diretamente com a Assistente Social Ana
Redondo. Para a realização destas vistas é obrigatório a utilização de equipamentos de proteção
individual por parte do familiar – Kit de visitante, o qual será pago pelo mesmo. Só será permitida 1
visita por semana/utente e apenas 1 pessoa.
4. Não são permitidas visitas:
a. Aos utentes em isolamento profilático,
b. Aos utentes definidos como caso suspeito;
c. Aos utentes infetados com COVID 19.
5. Mediante situação epidemiológica específica (local ou da instituição), pode ser determinado, em
articulação com a autoridade de saúde local, novamente a suspensão de visitas à instituição por
tempo limitado.

Almalaguês, 1 Julho de 2020
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