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O descrito anteriormente terá por
base a situação epidemiológica
específica
(local
ou
da
Instituição), sendo determinado,
em articulação com a Autoridade
de Saúde Local, a suspensão de
visitas à Instituição por tempo
limitado.

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 realizam visitas.

Se testarem positivo a COVID-19
devem informar a autoridade de
saúde local, caso tenham
visitado a Instituição até 48
horas antes do início dos
sintomas.

Informação adicional
Para além das visitas, a Instituição
continuará a facultar os meios
para que os residentes/utentes
possam

comunicar

com

Seja um agente de saúde
pública
Proteja-se a si e aos outros

os

familiares e amigos através de

PLANO PARA
OPERACIONALIZAÇÃO
DE VISITAS

videochamadas ou telefone.
Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda
Rua Dr. Mateus Pereira Pinto, n.º26
3750-351 Barrô - Águeda
Telefone: 234690200 Fax:234690209
E-mail: casa.repouso@scm-agueda.pt

Informação Visitas

Informações sobre
as visitas
Antes da Visita
• As visitas devem ser realizadas
com hora previamente marcada e
com tempo limitado (não superior
a 30 minutos, tempo calculado para que
em uma semana cada residente/utente
possa receber uma vista).
• No ato da marcação devem fornecer o
nome e contacto da pessoa que irá
efetuar a visita.
• O horário das visitas é das 10h30 até às
12h no período da manhã e, das 14h às
18h, no período da tarde, funcionando de
segunda-feira a domingo.
• Deve ser respeitado o limite de um
visitante por residente/utente, uma vez
por semana (este limite pode ser ajustado
mediante as condições epidemiológica
local, em articulação com a Autoridade de
Saúde local e segundo a avaliação de
risco).
• Se tem visita agendada, deverá:
• tocar à campainha da receção;
• aguardar que um colaborador abra a
porta e forneça indicações.

• Devem proceder à
higienização das mãos
com solução alcoólica
disponibilizada
pela
Instituição.
• Após higienização das
mãos, deverá colocar luvas
caso a Instituição solicite.

Durante a visita
• Devem respeitar o
distanciamento físico (de
2 metros) face aos
residentes/utentes.
• Devem respeitar a etiqueta respiratória.
• É obrigatório a utilização de máscara,
preferencialmente
cirúrgica,
durante todo o período de
permanência no espaço da
Instituição.
• Os
visitantes
que
necessitem de entrar na
Instituição,
devem
usar
protetores de sapatos.

• Não é autorizado trazer
objetos
pessoais,
géneros
alimentares ou outros produtos.
• As visitas decorrem num espaço próprio,
com condições de arejamento, que é
higienizado entre visitas.
• Não é autorizada a circulação
pela Instituição nem utilização
das instalações sanitárias dos
residentes/utentes.
• Durante a visita, haverá uma divisória
em acrílico entre o visitante e o residente/
utente.

Após a Visita
• Devem proceder à higienização das
mãos
com
solução
alcoólica
disponibilizada pela Instituição.

Gratos pela sua colaboração!

