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Introdução 

O Conselho de Ministros aprovou o plano de 

transição do estado de emergência para o estado de 

calamidade que entrou em vigor no dia 3 de maio 2020 

às 00h00. Após a análise dos casos em Portugal com 

cientistas, DGS e parceiros sociais, o Governo chegou à 

conclusão que "não justificava renovar" o Estado de 

Emergência. Porém, isto não quer dizer que a pandemia 

esteja ultrapassada ou que o risco tenha diminuído, 

sendo necessário continuar a manter "um nível de 

contenção elevado". 

A Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à 

Cinta, (SCMFEC), sempre respeitou todas as normas e 

orientações da DGS e demais autoridades 

governamentais, com o propósito de procurar soluções 

para a contenção da pandemia. Fomos rápidos na ação 

como vamos continuar a ser exigentes na prevenção. 

Procuramos seguir ao pormenor o nosso plano de 

contingência, com apertadas medidas de segurança 

norteadas pelas orientações das autoridades de saúde 

onde destacamos as mais importantes; 

• Suspender todas as visitas dia 8 de março 

• Suspender e adiar todas as consultas externas, 

em articulação com as unidades hospitalares. 

• Fecho das Valências Pré-escolar e ATL  

• Fecho do Centro de Dia  
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• Encerramento ao publico dos serviços 

administrativos  

• Criar escalas de serviço com equipas de 

substituição 

• Encaminhar todos os utentes com patologias e 

sintomas considerados graves para as urgências 

Hospitalares da área a fim de serem tratados e 

cuidados, mantendo os protocolos de 

seguranças que a DGS recomendava nos 

transportes, bem como manter os utentes em 

quarenta durante 14 dias apos o regresso. 

• Articulação permanente com os médicos do 

centro de saúde Local. 

• Afastamento social dentro das respostas com a 

criação de novas salas de estar  

• Criação de dois grupos, para que existissem 

possibilidade de fazer as refeições diárias 

desencontrados 

• Uso obrigatório de máscara para todos os 

colaboradores  

• Suspender de funções aos trabalhadores que 

fossem visitados por familiares ou amigos 

vindos de outras zonas do país ou estrangeiro 

• Monitorizar a temperatura dos colaboradores 

ao serviço ou em descanso preventivo. 

Foram algumas das medidas mais importantes que 

adotamos e vamos continuar a adotar até que estejam 

reunidas as condições de segurança que achamos 

necessárias para o foco de transmissão da COVID-19 seja 

mínimo e cada vez mais reduzido. 
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PLANO DE VISITAS 

É intenção da SCMFEC, proceder ao 

desconfinamento das medidas adotadas de uma forma 

gradual, responsável e ponderada. Não vamos tomar 

medidas que possam trazer risco para os nossos utentes, 

vamos sim reforçar a segurança e prevenção no 

recomeçar e na abertura de todas as atividades e 

serviços que foram suspensos. 

Visitas 

Nesta primeira fase, a SCMFEC, só vai autorizar visitas a 

utentes que não se encontrem acamados. Não são 

permitidas entradas nos quartos ou nas salas de 

convívio. Consideramos fundamental o rigor no 

cumprimento das normas estipuladas internamente.  

A segurança é a nossa principal preocupação. Somos 

rigorosos, ponderados e responsáveis, vamos 

gradualmente avaliar os riscos e a evolução da 

pandemia. Só quando acharmos que estão reunidas as 

condições é que são autorizadas as visitas aos utentes 

acamados e dependentes com as devidas normas de 

segurança.  

Vamos iniciar a partir do dia 18 de maio, de uma forma 

gradual, as visitas nas respostas da ERPI, UCC, 

Prolongamento ERPI e Estalagem, sempre no 

seguimento das normas da DGS.  
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Visitas Estalagem 

 

Inicia 22 de Maio 2020 

1 A sala de visitas da Estalagem, vai funcionar no espaço 

da receção. Os doentes podem conversar com os seus 

familiares, através de um sistema de som ligado em 

simultâneo para que possa existir uma conversa sem 

qualquer tipo de corte e interferência, separados por um 

vidro. 

2- Só é permitida a visita a 1 pessoa por utente e sempre 

com a autorização do responsável identificado no 

processo de internamento. A marcação é feita com 2 

dias de antecedência à Direção Técnica da resposta, 

responsável do plano de visitas, através do número 

925953860 e é obrigatório mencionar os nomes das 

pessoas que vêm visitar o residente. 

3- A visita tem uma duração máxima de 20 minutos. Na 

primeira fase, só será permitida uma visita por semana 

a cada utente.  

4- Os familiares aguardam no exterior, junto da entrada 

principal, mantendo o distanciamento de 2 metros das 

outras famílias, até que sejam chamados por um 

funcionário. Não podem entrar dentro das instalações 

sem máscara. 
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5- É expressamente proibido o uso de máscaras de 

tecido. 

6-Os visitantes são encaminhados por um funcionário 

até a zona de visitas, não podem sair da rota indicada. 

7- Antes de entrar no edifício é medida a temperatura a 

todos os visitantes. Só é autorizada a entrada às pessoas 

inscritas. A SCMFEC recomenda que só se desloquem às 

instalações os visitantes cujo nome conste na lista. 

Todos os nomes vão ser conferidos através de prova 

com apresentação de documento de identificação. 

8- Ninguém entra para o local de visitas sem passar por 

um tapete com desinfetante, ou colocar uma proteção 

nos pés fornecida SCMFEC. Dentro das instalações, deve 
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preceder á desinfeção das mãos com SABA (Solução 

antissética de Base Alcoólica) fornecida pela SCMFEC. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Assim que estiverem todos os procedimentos de 

higienização pessoal terminados, ocupam o lugar. 

10- No final de cada visita, a zoa é desinfetada e 

higienizada. 
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11- As visitas têm início às 14.00 horas e terminam às 

16.00 horas. 

12- Qualquer tipo de alimento que os familiares tragam 

para os utentes são entregues à responsável do plano de 

visitas, que juntamente com a equipa de enfermagem e 

nutricionista, vão avaliar se existe algum tipo de 

incompatibilidade com o estado de saúde do utente em 

consumir esses alimentos. Só depois de serem 

devidamente descontaminadas e desinfetadas todas as 

embalagens e que são guardados nos locais próprios 

13- A recolha dos dados em todo este processo tem 

como finalidade o rastreio e a identificação das pessoas 

na eventualidade de uma possível contaminação. Em 

circunstância alguma a SCMFEC, fornece estes dados a 

terceiros e só se compromete de os guardar durante 14 

dias. 
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A Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à 

Cinta, quer deixar a sua profunda gratidão a todos que 

contribuíram e lutaram ao seu lado para garantir a 

segurança e bem-estar dos Utentes. 

 

 

 

 

A todos um agradecimento e reconhecimento especial, 

não existem palavras para dizer o quanto foram e 

continuam a ser importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concelho de Freixo de Espada à Cinta. 
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Obrigado profissionais de saúde do Nordeste, 

nomeadamente ao corpo clínico do Centro de 

Saúde de Freixo. 

 

 

Aos Bombeiros, pela sua disponibilidade, entrega e 

confiança que sempre tiveram e continuam a ter  na 

SCMFEC, são um aliado importantíssimo no 

combate à COVID-19. 
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 À Guarda Nacional Republicana, obrigado por 

estarem sempre ao lado dos mais desprotegidos. 


