PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS VISITAS À
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

De acordo com a Orientação 11/2020, de 18 de Maio, da Direção Geral da
Saúde, as visitas a Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) podem ser
retomadas a partir do dia 25 de maio, respeitando as normas estabelecidas pela DGS e
pelas Instituições. Por decisão da Mesa Administrativa, as mesmas têm início a partir de
1 de Junho.
O Plano de Operacionalização das visitas terá com responsáveis a Técnica de
Animação: Dr.ª Tarciana Barros e Enf.ª Suzete Simões.
Aspetos gerais:
As visitas decorrerão nos dias úteis, das 14h30 às 15:30H e das 16:30 às 18h00 e
terão a duração máxima de 15 minutos. Estas serão efetuadas mediante agendamento
prévio, com a Dr.ª Tarciana Barros, 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, sendo que as mesmas podem ser realizadas com
acompanhamento.
A Instituição terá organizado um registo de visitantes, por data, hora, nome,
contacto e residente visitado.
Os visitantes devem manter o cumprimento de todas as medidas de
distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos (desinfeção com
solução à base de álcool).
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.

Aspetos relacionados com a instituição:
A Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede disponibilizará nos pontos de
entrada dos visitantes, materiais informativos sobre a correta utilização das máscaras,
higienização das mãos e conduta adequada ao período de visitas.
No momento da primeira visita, a enfermeira de serviço informará os familiares
e outros visitantes sobre comportamentos a adotar de forma a reduzir os riscos inerentes
à situação.
As visitas aos utentes da ERPI Adelino Bugalho, serão realizadas
preferencialmente no terraço que se encontra por traz do edifício, caso o clima o
permita, ou no hall de entrada, às 3ª Feiras e 5ª Feiras.
As visitas aos utentes da ERPI Francisco Pinto de Carvalho, serão efetuadas
preferencialmente no jardim contíguo ao edifício, caso o tempo o permita, ou no
gabinete de fisioterapia, às 2ª Feiras e 6ª Feiras.
As visitas aos utentes da Extensão de ERPI, serão efetuadas preferencialmente
no jardim contíguo ao edifício, caso o tempo o permita, às 4ª Feiras.
Os visitantes poderão ter acesso aos quartos, apenas nos casos em que os utentes
se encontrem acamados, sendo que estas visitas serão realizadas com acompanhamento.
No decorrer destas visitas deve ser assegurado o distanciamento físico de 2
metros entre os participantes na visita, sendo que as distâncias estarão devidamente
identificadas.
Os utentes que se encontrem em isolamento profilático não terão visitas durante
o tempo estipulado para o isolamento.
Será disponibilizado aos visitantes produtos para higienização das mãos, antes e
após o período de visitas.
Os utentes estarão de máscara durante a visita, de acordo com as orientações da
DGS.
Aspetos relacionados com os visitantes:
As visitas devem ser realizadas com hora previamente marcada e com tempo
limitado (15 minutos).
À chegada do visitante será realizada a avaliação da temperatura.

Quando as visitas se realizarem no interior dos edifícios, os visitantes devem
desinfetar os pés num tapete impregnado com água e lixivia, que se encontra nas
entradas principais dos mesmos.
As visitas estão, de momento, limitadas a um visitante por utente, uma vez por
semana.
Os visitantes devem respeitar o distanciamento físico face aos utentes, a etiqueta
respiratória e a higienização das mãos e não devem tocar em nada além do estritamente
necessário.
Os visitantes têm obrigatoriamente de utilizar máscara, preferencialmente
cirúrgica, durante todo o período de visita.
Não está autorizado trazerem objetos pessoais, géneros alimentares ou outros
produtos.
Os visitantes não devem circular pela Instituição nem utilizar as instalações
sanitárias dos utentes
Os visitantes que testem positivo a COVID-19 devem informar a autoridade de
saúde local, caso tenham visitado a Instituição até 48 horas antes do início dos sintomas.
Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores, a santa Casa da Misericórdia de
Cantanhede continuará a garantir os meios para que os utentes possam comunicar com
os familiares e amigos através de vídeo chamada ou telefone.
Nota importante: Mediante situação epidemiológica específica (local ou da
Instituição), pode ser determinado, em articulação com a autoridade de saúde local, a
suspensão de visitas por tempo limitado.

Cantanhede, 27 de Maio de 2020.
A MESA ADMINISTRATIVA

