Comunicado
Certificado nº 2014/CEP.4583

Como é de conhecimento geral, no âmbito da infeção provocado pelo Coronavírus, a IPSS “Os
Pioneiros” elaborou um Plano de Contingência com procedimentos de prevenção, controlo e vigilância.
Neste sentido e de forma meramente preventiva, consideramos pertinente manter o normal
funcionamento da Instituição, instituindo algumas medidas que garantam a segurança e bem-estar de todos,
nomeadamente:
ERPI (lar), Casinhas Autónomas:
- Cumprimento do horário de visitas estabelecido (14h30 – 18h);
- Restringir as visitas a apenas uma pessoa por utente – de preferência sempre a mesma.
- Sempre que vier visitar um utente deve lavar bem as mãos ou usar a solução alcoólica disponível na entrada.
- Os utentes das Casinhas Autónomas que necessitam de cuidados devem permanecer na sala de Centro de
Dia, os restantes devem evitar andar pelos corredores da Instituição.
Centro de dia/Centro de Convívio:
- As entradas na Instituição devem ser feitas pela porta lateral;
- Os utentes devem permanecer na sala e evitar estar no bar ou corredores;
- Não são permitidas visitas a utentes do Centro de dia e Centro de Convívio;
- Caso o utente apresente suspeitas de infeção não deverá vir para a Instituição;
Respostas sociais da Infância (Creche, Jardim de Infância e CATL):
- As crianças e Pais/Encarregados de Educação devem entrar e sair pela porta principal da Instituição – a
entrada deve acontecer até às 9h30 para conseguirmos manter procedimentos de desinfeção eficazes;
- As crianças não devem trazer comida ou brinquedos de casa;
- Caso o utente apresente suspeitas de infeção não deverá vir para a Instituição;
- Não são permitidas visitas a utentes das Respostas Sociais da Infância;

CASO TENHA ESTADO NUM PAÍS INFETADO OU EXISTA ALGUMA SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO NÃO DEVERÁ
COMPARECER NA INSTITUIÇÃO PELO PERÍODO RECOMENDADO DE 14 DIAS DEVENDO COMUNICAR-NOS DE
IMEDIATO PELO CONTACTO 234644838

Recomendamos, no entanto, que para além do cumprimento das medidas acima referidas, respeite as
orientações da Direção Geral de Saúde.

PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS!
Instituição Particular de Solidariedade Social
Creche, Jardim-de-Infância, CATL, ERPI, Centro de Dia, Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário, Atendimento/Acompanhamento Social,
Casinhas Autónomas, Voluntariado e Residência Autónoma.
GPS: Longitude: 40.616193
Latitude: 8.457312
Mod.113/COM/00

