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I. INTRODUÇÃO 
 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-Co V-2, casualmente conhecido pelo 

COVID-19, criou-se o Plano de Contingência COVID-19, com o objetivo de apresentar as 

orientações a adotar no Centro de Bem-Estar de Bairro perante a pandemia instalada a 

nível mundial. 

Um novo coronavírus, responsável pela doença hoje denominada COVID-19, foi 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, 

como responsável de um surto epidémico de grande dimensão de uma doença de 

elevada transmissibilidade.  

Os Coronavírus são uma família de vírus responsáveis por doenças nos animais e no 

homem, no qual são causa de situações de doença sem gravidade, como a vulgar 

constipação, ou de doenças graves, que podem ser mortais, como a Síndrome de Infeção 

Respiratória Aguda, SARS, e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente, MERS.  

Os sintomas mais frequentes da COVID 19 são febre, cansaço e tosse seca; alguns 

doentes podem ter mal-estar e dores, congestão e/ou corrimento nasal, dor de garganta 

ou diarreia. Estes sintomas são inicialmente ligeiros, aumentando gradualmente. 

Algumas pessoas podem ficar infetadas e não desenvolverem sintomas e não se 

sentirem doentes. A maioria das pessoas, cerca de 80 %, recupera da doença, sem 

necessidade de nenhum tratamento específico. Aproximadamente uma em cada seis 

pessoas com COVID 19 fica doente com gravidade e tem dificuldades respiratórias. As 

pessoas mais idosas e as que sofrem de problemas de saúde, como hipertensão, 

problemas cardíacos ou diabetes, têm uma possibilidade acrescida de desenvolveram 

um quadro de doença grave. Falecem cerca de 2% dos doentes. Consequentemente, 

aqueles que têm febre, tosse e dificuldades respiratórias devem procurar cuidados 

médicos.  

As pessoas contagiam-se a partir de outras que têm o vírus. A doença pode difundir-se 

pessoa a pessoa, diretamente através de gotículas provenientes do nariz ou da boca de 

uma pessoa com COVID 19, quando esta espirra ou tosse. Por isso, é importante estar a 

mais de um metro de uma pessoa doente. Essas gotículas infetantes também ficam nas 

superfícies e nos objetos circundantes. Outras pessoas, tocando nesses objetos e nessas 

superfícies, ao levarem as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos podem ficar contagiadas. 

Apesar de terem sido detetados vírus nas fezes de doentes, a transmissão é improvável. 

Mas esta é uma razão acrescida para cumprimento das normas obrigatórias de higiene 

individual de lavagem das mãos após ir à casa de banho e antes de comer.  
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O risco de contágio a partir de pessoas infetadas, ainda sem ou com escassos sintomas, 

pode acontecer, mas é muito baixo; mas é possível que uma pessoa seja contagiada por 

alguém com COVID 19 que tenha apenas tosse sem outros sintomas.  

A OMS prossegue na investigação das formas e dos períodos temporais de transmissão.  

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal tem neste momento 112 casos 

confirmados com infeção do vírus COVID-19 e estima-se cerca de 1308 casos suspeitos 

(dados de 13 de março de 2020). 

A nível mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o COVID-19 já matou 

cerca de 5058 pessoas e existem cerca de 136 929 casos confirmados. 

Portanto, é de extrema relevância que se comece a adquirir medidas de proteção 

individual de forma a minimizar o risco de contaminação. 

Como referiu o Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, nunca se viu 

anteriormente um vírus respiratório com difusão na comunidade ser controlado com as 

medidas corretas; se estivéssemos face a uma epidemia de gripe, ela tinha-se 

transmitido globalmente e não seria controlável, mas a epidemia do COVID 19 está a ser 

contida. Temos assim que participar no combate, evitando o risco de epidemia em 

Portugal, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e as determinações 

governamentais, do Ministério da Saúde, designadamente da “Orientação nº 006/2020 

de 26/02/2020, procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas”, da 

Direção Geral de Saúde, razão deste Plano de Contingência. 

Desta forma, o presente Plano de Contingência (PC) visa antecipar e gerir o impacto da 

gripe pandémica associado ao COVID-19 na atividade da instituição, com o objetivo 

estratégico de garantir, mesmo no pior cenário, a continuidade de cuidados. 

De ressalvar que o PC não prevê ações de tratamento médico das pessoas que venham 

a ficar infetadas com o vírus, sendo que os funcionários e utentes terão de recorrer às 

devidas entidades prestadoras de cuidados de saúde. 
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II. OBJECTIVOS 
 

O Plano de Contingência tem como objetivo principal antecipar e gerir o impacto de uma 

eventual situação de infeção dos colaboradores e utentes do Centro de Bem-Estar de 

Bairro, pelo vírus COVID-19. 

Devido à dimensão da pandemia, o plano de contingência tem como objetivos 

específicos: 

✓ Minimizar o impacto da epidemia ao nível dos colaboradores e utentes do Centro 

de Bem-Estar de Bairro; 

✓ Promover a implementação de medidas de prevenção/mitigação ao nível das 

várias respostas sociais do Centro de Bem-Estar de Bairro;  

✓ Otimizar a utilização das instalações e planear a sua maximização de acordo com 

a necessidade;  

✓ Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados e recursos necessários, 

face à atuação perante a epidemia; 

✓ Promover a continuidade do trabalho e das várias atividades desenvolvidas pelas 

respostas sociais do Centro de Bem-Estar de Bairro; 

✓ Promover a informação e sensibilização de todos trabalhadores e utentes;  

✓ Assegurar a comunicação de informação, a nível interno com os vários 

intervenientes e a nível externo, nomeadamente com fornecedores e outros. 

 

III. DETERMINANTES DA EPIDEMIA  
 

3.1 Coronavírus / COVID-19  
 

A infeção provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que pode evoluir para a 

doença COVID-19, foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na 

Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres 

humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan e evoluído para pandemia. 

Os Coronavírus são uma família de vírus responsáveis por doenças nos animais e no 

homem, no qual são causa de situações de doença sem gravidade, como a vulgar 

constipação, ou de doenças graves que podem ser mortais, como a Síndrome de Infeção 

Respiratória Aguda, SARS e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente, MERS.  
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3.2 DISSEMINAÇÃO  
 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

- Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 

mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que 

esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas 

que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz 

ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela instituição têm em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

Uma vez infetada, a pessoa demora normalmente 2 a 14 dias a desenvolver os sintomas, 

sendo que em média são os 5 dias. Sabe-se ainda que a pessoa portadora pode ser fonte 

de contágio durante todo o período de incubação do vírus e, no máximo, até 14 dias 

após término dos sintomas. 

É de ressalvar que os coronavírus conseguem sobreviver nas mãos ou em objetos que 

tenham sido tocados por uma pessoa infetada até ao máximo de 9 dias. 

 

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda 

ligeiros a moderados: 

✓ Febre (T>37,5ºC) 

✓ Tosse 

✓ Dificuldade respiratória (Falta de ar) 
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Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos 

recupera sem sequelas. 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com 

maior risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. 

São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, 

tablets e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, 

botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, 

bancadas, cadeiras, corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças em 

espaços públicos, dinheiro, entre outros. 

Áreas de confeção de alimentos, são críticos para evitar contaminação dos mesmos. Por 

isso, existem regras muito rigorosas de limpeza e desinfeção destas áreas. 

IV. Fases de evolução da gripe pandémica 
 

De forma a descrever a evolução das pandemias, a OMS classificou as pandemias em 6 

fases (ver anexo 1) que por sua vez estão agrupadas em 3 grupos: Período Inter-

pandémico, Alerta Pandemia e Pandemia conforme descreve a figura. 

 

Ilustração 1 - Fases de Evolução Pandemia 
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Ilustração 2- Descrição das fases de evolução 

 

Considerando os serviços que o Centro de Bem-Estar de Bairro presta, é de ressalvar que 

se apresentam como o público-alvo vulnerável na questão da contaminação do vírus 

COVID-19. Para perceber em que nível cada setor profissional se encontra, a DGS 

desenvolveu uma pirâmide de níveis de exposição ocupacional (figura 3). Associado a 

cada nível da pirâmide, aumentam as medidas necessárias a adotar para combater o 

risco de contaminação. 
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Muito elevado: Locais que apresentam potencial muito elevado de exposição a 

secreções de pessoas doentes com gripe; 

Medidas de higiene, segurança e gestão.  

Está indicado o recurso a Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

Elevado: Locais que apresentam elevado potencial de exposição a pessoas doentes, ou 

suspeitas de estarem doentes com gripe.  

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

 

Médio: Atividades que obrigam a contactos frequentes e próximos (a menos de 1 metro 

de distância) com pessoas suspeitas de estarem doentes com gripe, tais como colegas 

de trabalho, público em geral, crianças escolarizadas, ou outras concentrações de 

pessoas. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

Baixo: Atividade que não obriguem ao contacto com pessoas que se saiba estarem 

doentes com gripe ou contactos próximos (menos de 1 metro) com o público. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

 

Da análise à pirâmide de nível de exposição ocupacional, entende-se que a atividade do 

Centro de Bem-Estar de Bairro se enquadra em todos os níveis de riscos.  

Considerando o nível baixo como residual, o presente plano evoluirá em função dos 

restantes níveis, de acordo com o que se encontra previsto no ponto V – 

Operacionalização do Plano de Contingência. 

V. IMPACTO DA PANDEMIA NA INSTITUIÇÃO 
 

Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e 

muitos serviços poderão deixar de funcionar. Assim, é importante considerar a 

possibilidade de serviços ou atividades essenciais ou mínimos. 

 

 



Plano de Contigência Covid -19 Centro de Bem-Estar de Bairro 

9 
 

É importante determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, as 

atividades que são dispensáveis e as que são imprescindíveis, assim como também quais 

os recursos humanos destacados para o normal funcionamento desses serviços e as 

equipas de substituição prontas para entrarem ao serviço, em caso de necessidade.  

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 
reduzidos ou fechados 

Internamento em ERPI 
Atividades de apoio à vida diária 
Cuidados de enfermagem 
 

Serviços Administrativos (atendimento não 
presencial)  
Fisioterapia 
Animação Sociocultural  
Acompanhamento a consultas externas 
Serviço de cabeleireiro 
Estágios  
Aprovisionamento 
 

Serviços/ Atividades 
Recursos Humanos mínimos para o normal 

funcionamento da Instituição 
 

ERPI 
 

Turno da manhã 3 Funcionários 

Turno da tarde 2 Funcionários  

Turno da Noite 1 Funcionário 

Creche 
1 Educadora 

3 Ajudantes Ação Educativa 

AAAF/CATL 2 Funcionários 

Cozinha 1 Cozinheiro 

Aprovisionamento 1 Funcionário 

Centro de Dia 1 Funcionário 
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Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às 
atividades imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os 
fornecedores externos à instituição: 

Atividade / tipo de 
serviço 

Empresa Contactos 

Produtos químicos e 
acessórios limpeza | 
descartáveis e 
consumíveis  

Medirolo geral@medirolo.pt |249 538 316 |918 744 802 

Oceanfolio Tânia | comercial@ocenafolio.pt | 249 538 474 

Equipamento 
Proteção Individual 

Hartmann Vasco Costa | vasco.costa@hartmann.info | 914453695 

Medirolo geral@medirolo.pt |249 538 316 |918 744 802 

Solução antissética de 
base alcoólica  

Hartmann Vasco Costa | vasco.costa@hartmann.info | 914453695 

Medirolo geral@medirolo.pt |249 538 316 |918 744 802 

Recolha de Resíduos Rentokil Initial  219738400 | 808242412 

Produtos alimentares 

Frutascilla 249 521 165 

Humberto Marques encomenda@humbertomarques.pt | 244 704 445 

Porgel Horácio | 969 867 156 

Talho Francês talhofrances@hotmail.com | 249 542 775 

Ramos&Pereira geral@ramosepereira.pt | 241 360 030 

 

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão 
ter um maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público, 
trabalhadores que prestam cuidados de saúde ou trabalhadores que viajam para países 
com casos de transmissão ativa conhecida. 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Enfermeira 

Ajudantes de Ação Direta 

Auxiliares de Serviços Gerais 

 

5.1 Informação aos trabalhadores 
✓ Divulgadas medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular 

da informação sobre a doença; 
✓ Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a 

pandemia Coronavírus;  
✓ Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência;  
✓ Formação ministrada a todos os utentes e funcionários  
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5.2 Contactos dos Profissionais envolvidos 
Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  

✓ Diretora Técnica | Assistente Social | Sara Alves – 932 200 119 – 
dtecnica@cbebairro.pt 

✓ Enfermeira | Enfermeira do trabalho | Mónica Dias – 935 897 710 – 
erpi@cbebairro.pt  

✓ Médico | Médico do Trabalho | Dr. Radu Anagnoste – 964 293 768 
 

VI. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

A gestão da situação de pandemia assenta na estrutura hierárquica do Centro de Bem-

Estar de Bairro e na dependência funcional que o mesmo apresenta para a sua entidade 

detentora. 

 

6.1 Grupo de Coordenação do Plano (GCP) 
Este grupo tem como membros permanentes, o Presidente de Direção e todos os 

elementos designados que a seguir se indicam. 

A responsabilidade pela manutenção da capacidade de resposta deste grupo funcionará 

de forma subordinaria, isto é, a substituição de um ou vários elementos será automática 

e determinada pela hierarquia que cada elemento apresenta. 

 

a) Membros permanentes do GCP 
 

Coordenador do Plano Presidente de Direção David Catarino 

Adjuntos do Coordenador Diretora Técnica Sara Alves 

Assessores Técnicos Enfermeira Mónica Dias 

 

b) Competências 
Compete ao Grupo Coordenador do Plano: 

1- Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

2- Coordenar a atuação global; 



Plano de Contigência Covid -19 Centro de Bem-Estar de Bairro 

12 
 

3- Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes fases do Plano 

e definir a duração temporal das mesmas, tendo como base as orientações do 

Ministério da Saúde (MS)/DGS; 

4- Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao PC; 

5- Obter e difundir informação atualizada; 

6- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes constantes do PC; 

7- Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

8- Propor o encerramento de algumas das atividades da Instituição, não 

essenciais; 

9- Acompanhar, avaliar e propor o eventual reforço de Recursos Humanos para 

a Instituição. 

 

 

6.2 Ativação do Plano 

 
A Ativação das diferentes fases do plano é determinada pelo Presidente de Direção, 

mediante parecer do GCP. 

 

O grupo Coordenador deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

1- Quando o nível de alerta Pandémico definido pela OMS seja revisto e 

recomendada a sua implementação nacional pela DGS/MS; 

2-  Se verifique um ambiente de transmissão secundária no Concelho de Ourém; 

3- Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem 

controlo a nível nacional; 

4- Na presença de suspeita ou confirmação de utente/colaborador com COVID-19 

na Instituição. 

 

 

Ilustração 3-  Matriz escalonamento para ativação das diferentes fases do plano 
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6.3 Desativação do Plano de Contingência 

 
O PC é desativado por determinação do Presidente de Direção, mediante parecer do 

GCP com base nas orientações da MS/DGS. 

 

6.4 Fases do Plano / Níveis de Alerta 

 
Como já foi referido anteriormente as fases do PC do Centro de Bem-Estar de Bairro 

estão diretamente relacionadas com o risco de exposição laboral evoluindo da 

seguinte forma: 

Nível de Alerta Pressuposto de Ativação 

Alfa 

Situação pandémica de nível 4/5 a nível nacional, sem 

impacto direto no Distrito ou Concelhos limítrofes, não 

existe casos oficialmente confirmados. 

Bravo 

Situação pandémica de nível 6 (ambiente de contaminação 

generalizada e sem controlo a nível nacional), ou casos 

confirmados na esfera de influência do hospital de 

Santarém. 

Charlie 
Mais do que um caso de transmissão secundária registada 

no concelho ou um caso de contaminação interna. 

 

A instituição deve assegurar-se que todas as pessoas que vivem, nomeadamente as que 

trabalham e frequentam a ERPI, Centro de Dia, AAAF/CATL e Creche, tais como visitas, 

estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem 

correta das mãos, assim como as outras medidas de higienização e controlo ambiental. 

 O Centro de Bem Estar de Bairro deve certificar-se que estão delineados os circuitos 

adequados e que está preparado para acatar a restrição ou limitação de visitas a pessoas 

externas à instituição, caso Autoridade de Saúde local, regional ou nacional o determine. 

As medidas de funcionamento interno a adotar para cada um dos níveis de alerta são as 

seguintes: 
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a) ALERTA ALFA 
 

✓ Deverão ser cumpridas todas as medidas preventivas descritas em anexo, 

tendo especial atenção às medidas de higienização das mãos e etiqueta 

respiratória; 

 

✓ Todos os colaboradores, visitas e membros da comunidade devem, 

obrigatoriamente, desinfetar mãos à entrada e saída das instalações; 

 

✓ Todos os utentes são aconselhados a higienizar as mãos antes e após as 

refeições; 

 

✓ Medidas de higiene e controlo ambiental. As medidas de higiene e controlo 

ambiental a adotar constantemente incluem: 

 

• Limpeza das superfícies (ver ANEXO II):  

Limpar frequentemente as superfícies (mesas, corrimãos, maçanetas de 

portas, botões de elevador), várias vezes ao dia, com um produto de 

limpeza desinfetante, particularmente as superfícies mais utilizadas pelos 

residentes, como mesas de cabeceira, proteções das camas, telefones, 

campainhas, comandos de TV, puxadores das portas, lavatórios e 

doseadores de medicação, entre outras; 

Limpeza dos equipamentos reutilizáveis que deverão ser adequadamente 

limpos e desinfetados;  

 

• Roupa utilizada pelos residentes e funcionários:  

A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar 

(dependendo da termoresistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo 

menos a 60ºC durante 30 minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos de 

contacto do calor com a roupa); 

Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a 

temperatura entre 30-40ºC e a um ciclo de desinfeção final na máquina, 

com um desinfectante apropriado a este tipo de roupa e compatibilidade 

com a máquina; 

 

Ao remover a roupa de cama e atoalhados:  

• Não agitar a roupa de cama;  

• Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, 

fazendo um “embrulho”;  

• Não encostar a roupa ao corpo;  

• Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar. 
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O fardamento dos funcionários será lavado diariamente na lavandaria do 

Centro de Bem Estar de Bairro; 

 

O calçado das funcionárias serve única e exclusivamente para uso interno 

na instituição, devendo ser higienizado com lixivia (na porção de 1 para 

9) a cada 2 turnos; 

 

• Louça utilizada pelos residentes, funcionários e visitas:  

As louças utilizadas podem ser lavadas na máquina de lavar com um 

detergente doméstico. 

As mãos devem ser lavadas após a colocação da louça na máquina. 

 

✓ Distanciamento entre pessoas - O distanciamento social deve ser 

implementado para todos os doentes com sintomas respiratórios. Devem 

estar afastados de outras pessoas pelo menos um metro de distância, sendo 

esta distância de pelo menos dois metros em ambientes fechados; 

 

✓ Concentração de residentes e ventilação dos espaços - Deve ser evitada a 

concentração de residentes em espaços não arejados, sempre que possível. 

O ar das salas deve ser renovado frequentemente, assegurando pelo menos 

6 renovações de ar por hora; 

 

✓ Trabalhadores, visitantes e residentes sintomáticos - Sempre que possível, 

devem ser evitadas visitas desnecessárias a pessoas que estejam doentes. 

Nesta situação devem ser evitados cumprimentos realizados com beijos ou 

abraços, ou qualquer contacto direto e de proximidade; 

 

✓ Os trabalhadores das ERPI que apresentem sintomas sugestivos de infeção 

respiratória (espirros, tosse com expetoração, pingo no nariz) devem abster-

se sistematicamente de ir trabalhar, mantendo-se em recolhimento até que 

os sintomas cedam completamente; 

 

✓ Os visitantes das ERPI que estejam doentes, devem abster-se de se deslocar 

às instituições, mantendo-se afastado destas até que os sintomas cedam 

completamente; 

 

✓ Em casos suspeitos de COVID-19 é obrigatório o uso de todos os EPI ao dispor 

para o efeito, conforme normas descritas;  
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✓ Todo e qualquer colaborador que apresente sintomas de gripe é obrigado a 

informar o seu superior hierárquico e iniciar o plano de contingência (Ponto 

VII presença de suspeito de COVID); 

 

✓ Criação de quarto de isolamento para colocação de utentes provenientes do 

exterior (novos utentes, altas hospitalares, suspeita de COVID ou casos 

confirmados de COVID); 

 

✓ Os cadeirões são identificados para serem utilizados sempre pelos mesmos 

utentes; 

 

b) Alerta BRAVO  

 

✓ Deverão ser cumpridas todas as medidas preventivas descritas para o Alerta 

ALFA; 

 

✓ O acesso às instalações da instituição por pessoas estranhas ao serviço passa 

a ser altamente restrito, sendo efetuado apenas pela porta principal do 

mesmo, cingindo-se apenas a situações que não possam ser 

tratadas/encaminhadas de outra forma e com autorização do coordenador; 

 

✓  Os serviços administrativos passam a funcionar “à porta fechada”, dando 

preferência aos contactos não presenciais; 

 

✓ O controlo de assiduidade realizado nas instalações da ERPI deve ser restrito 

apenas às funcionárias de ERPI; 

 

✓ O atendimento ao público deverá efetuar-se preferencialmente via telefone 

e apenas em último caso nas instalações do Centro de Bem-Estar de Bairro;  

 

✓ O período das refeições passa a ser efetuado dividindo o turno em duas 

metades a horas diferentes, devendo os colaboradores respeitar a regra de 

pelo menos 1 metro de distância entre cada um; 

 

✓ Aquando do “ajuntamento” de colaboradores por algum motivo, deverá ser 

respeitada a regra de, pelo menos, 1 metro de distância entre cada 

colaborador; 
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✓ As medidas de higienização do local de trabalho devem ser claramente 

intensificadas;  

 

✓ Todo o trabalhador é aconselhado a tomar um duche antes de iniciar e 

depois de terminar o turno; 

 

✓ As actividades não urgentes de manipulação de equipamentos não 

descartáveis (Esfigmomanómetros, Oxímetros entre outros) devem ser 

reduzidas ao mínimo indispensável); 

 

✓ A entrada no edifício só é permita após higienização do calçado em lixívia 

(diluição de 1 para 9 de água). 

 

c) Alerta CHARLIE  

 

✓ Deverão ser cumpridas todas as medidas preventivas descritas para o 

Alerta ALFA e BRAVO; 

 

✓ O acesso à ERPI fica proibido para qualquer funcionário que não exerça 

funções nesta resposta social; 

 

✓ O Centro de convívio será suspenso até decisão do GCP; 

 

✓ O GCP decidirá, juntamente com a autoridade de saúde local, o 

encerramento das valências de Centro de Dia, Creche e AAAF/CATL; 

 

✓ Deverão ser instituídos alarmes utilizando um despertador a cada 30m para 

lavagem e desinfeção das mãos das funcionárias; 

 

✓  Todas as medidas preventivas, em Anexo, devem ser intensificadas, tendo 

especial atenção às medidas de higienização das mãos, etiqueta 

respiratória e deverá ser cumprido à risca a regra do distanciamento social 

(pelos menos 2 metros de distância);  

 

✓ A utilização de equipamentos reutilizáveis deve ser reduzida ao 

indispensável, evitando fonte de contaminação - desinfeção obrigatória 

após utilização;  
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✓ O período das refeições passa a ser efetuado dividindo o turno em duas 

metades a horas diferentes, devendo os colaboradores respeitar a regra de 

pelo menos 2 metros de distância entre cada um; 

 

✓ É altamente desaconselhado o “ajuntamento” de colaboradores por algum 

motivo, e em caso de necessidade deverá ser respeitada a regra de pelo 

menos 2 metros de distância entre cada colaborador; 

 

✓  Todas as atividades secundárias ao Centro de Bem-Estar de Bairro 

(formação, reuniões, convívios, etc.) são canceladas;  

 

✓ Todos os funcionários que tenham contacto próximo com os utentes devem 

utilizar máscara cirúrgica; 

 

✓ A entrada e saída de utentes está proibida, sendo apenas possível em 

situações de emergência; 

 

✓ A entrada de bens alimentares provenientes do exterior fica suspensa; 

 

✓ A entrada de outros bens deve ser avaliada caso a caso; 

 

✓ A roupa dos utentes deve ser lavada diariamente; 

 

✓ A passagem de turno ERPI será realizada apenas por escrito (pelos meios já 

existentes), não estando os funcionários autorizados a partilhar o mesmo 

espaço por um tempo superior a 10 minutos, respeitando 2 metros de 

distância de outros colegas; 

 

✓ A funcionária da lavandaria deve utilizar mascara de protecção FP2; 

 

✓ Os contactos telefónicos passam a ser feitos em alta voz; 

 

✓ Os resíduos produzidos pelo doente com COVID-19 e os resíduos resultantes da 

prestação de cuidados de saúde a doentes com COVID-19 são considerados 

contaminados. Estes devem ser tratados de acordo com o Grupo de Risco III, 

colocados em contentores próprios, a articular com CannonHygiene (empresa de 

recolha de resíduos contaminados e perigosos); 
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VII. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  

 

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, atualizada pela 02A/2020, considera-
se caso suspeito, o seguinte: 

1 Disponíveis em: https://covid19.min-saude.pt/areas-com-transmissao-comunitaria-ativa/ 

Qualquer funcionário com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um colega na instituição com critérios compatíveis com a definição de 

caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e, após 

colocação de máscara cirúrgica, dirige-se para a área de “isolamento” - na ERPI, 

assumiremos a casa de banho das visitas como a área de isolamento de eleição, no 

Centro de Dia a Área de Banhos Assistidos, na Creche o WC para utentes com mobilidade 

reduzida e no AAAF/CATL a Casa de Banho das funcionárias.   Já na área de isolamento, 

é contactado o SNS24. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o Colaborador: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados 

à situação clínica do colaborador/utente;  

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição.  

Desta validação o resultado poderá ser:  

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do colaborador/utente. O 

mesmo informa a chefia direta da não validação, e este último deverá informar o médico 

do trabalho responsável. 

 − Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do 
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colaborador da resposta social do utente informa o Presidente de Direção da existência 

de um caso suspeito validado na instituição.  

Na situação de Caso suspeito validado:  

✓ O colaborador/utente doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 

equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras 

biológicas para testes laboratoriais;  

✓ O acesso dos outros colaboradores à área de “isolamento” fica interditado (exceto 

aos colaboradores designados para prestar assistência); 

O Fluxograma que se segue descreve os procedimentos a adotar (onde se lê trabalhador 

também se pode ler utente):  
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7.1 Contagiosidade 
 

O contágio está relacionado com o “contacto próximo”. O colaborador pode não 

apresentar sintomas no momento, mas teve ou pode ter tido contacto com um caso 

confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo determinará o tipo 

de vigilância.  

a) Classificação do tipo de contacto próximo (segundo orientação 02A/2020 

da DGS de 25/01/2020 atualizada em 09/03/2020) 
 

Alto risco de exposição: 
✓ Coabitação com caso confirmado de COVID-19;  

✓ Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

- Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI);  
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- Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-

2;  

✓ Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato 

com secreções contaminadas com SARS-CoV-2;  

✓ Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso 

confirmado de COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), 

a uma distância até 2 metros durante mais de 15 minutos;  

✓ Viagem com caso confirmado de COVID-19: - Numa aeronave ou navio (ver 

especificações na orientação) 

 

 Baixo risco de exposição (contacto casual): 

✓ Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19  

✓ Contato frente a frente a uma distância até 2 metros e durante menos de 15 minutos;  

✓ Contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância 

superior a 2 metros OU durante menos de 15 minutos  

 

 

VIII. MEDIDAS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO  
 

Todo o pessoal afeto ao Centro de Bem-Estar de Bairro, esteja ou não de serviço, deve, 

a partir deste momento, adotar, na sua rotina diária, os seguintes procedimentos 

preventivos, de forma a evitar um possível contágio pelo COVID-19. 

 

7.1 Medidas para Mitigação do Contágio 

a) Distanciamento Social: 
✓ Evitar concentração de muitas pessoas dentro e fora da Instituição; 

✓ Aproveitar a flexibilidade de horários para reduzir sobrelotação dos locais de 

trabalho; 

✓ Reunir fisicamente só se for estritamente necessário; 
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✓ Se uma reunião presencial for inevitável, minimizar a proximidade dos 

participantes – reunir em sala o mais ampla possível, mantendo distância entre 

pessoas; 

✓ Manter distância de, pelo menos, dois metros relativo às demais pessoas, 

nomeadamente em Reuniões, Open-spaces, Bilheteiras, Comboios, em todos os 

locais em que tal seja possível; 

✓ Tratar de tudo o que for possível através de meios de comunicação à distância; 

✓ Fazer as refeições isoladamente; 

✓ Fazer intervalos para café/chá/tabaco isoladamente; 

✓ Evitar cumprimentos por contacto (apertos de mão, abraços, beijos); 

✓ Evitar manipulação de títulos de transporte, meios de pagamento e documentos 

alheios – se tal for inevitável, desinfetar sempre as mãos após contacto. 

 

 

b) Etiqueta Respiratória: 
✓ Cobrir o nariz e a boca, com a manga ou um lenço, quando espirrar ou tossir; 

✓ Não cuspir para fora de um lenço; 

✓ Utilizar lenços descartáveis de papel e rejeitá-los para contentores fechados; 

✓ Manter as mãos longe da boca, nariz e olhos – não tocar na cara antes de lavar 

as mãos; 

✓ Evitar o contacto com pessoas em risco – crianças ou doentes crónicos que 

tenham deficiência na imunidade, pessoas que contactem público – até que os 

sintomas da gripe tenham sido ultrapassados; 

✓ Evitar o contacto com pessoas que tenham sintomas semelhantes aos da gripe; 

✓ Pedir às pessoas que usem um lenço para cobrirem o nariz e a boca quando 

estiverem a cuspir, tossir ou a espirrar. 

 

c) Higienização das Mãos: 
Lavar as mãos habitualmente é um gesto vantajoso para se proteger: 

✓ Ao chegar ao trabalho e antes de iniciar as tarefas; 

✓ Depois de utilizar a casa de banho; 

✓ Quando tossir ou espirrar; 

✓ Depois de tocar no nariz, cabelo ou outras partes do corpo; 

✓ Quando usar material de limpeza; 

✓ Depois de pegar em dinheiro e de fumar; 

✓ Depois de recolher o lixo e outros resíduos; 

✓ Quando tocar em caixas, garrafas ou sapatos; 

✓ Antes, durante e depois de cozinhar. 

✓ Lavar sempre as mãos depois de espirrar, tossir, ou utilizar um lenço. 
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✓ Pedir às pessoas que tossirem, espirrarem ou se assoarem, para lavarem 

imediatamente as mãos. 

✓ A higienização das mãos deve ser efetuada utilizando água e sabão e secando, 

quando possível, com toalhetes de papel descartáveis. Se for possível, no final, 

deve utilizar-se uma solução de base alcoólica nas mesmas. 

A forma correta para uma boa higienização das mãos é a descrita em anexo I 
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ANEXO I – Técnica de Lavagem de Mãos 
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ANEXO II – Limpeza e Desinfeção de 

Superfícies 

 

Técnicas de limpeza  

 

O Centro de Bem-Estar de Bairro deve assegurar que a limpeza segue a seguinte técnica: 

Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para 

as mais sujas. 

i.Paredes e teto (se aplicável)  

ii.Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, 

outros);  

iii.Equipamentos existentes nas áreas; 

iv.Instalações sanitárias;  

v.Chão – é o último a limpar.  

 

 

Materiais de limpeza  

Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:  

 

✓ Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo 

com o nível de risco das áreas a limpar;  

✓ Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e 

descartáveis (usar e deitar fora), diferenciados por um código de cores, 

para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco.  

 

São exemplos:  

 

o Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, 

entre outros: azul;  

o  Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde; 

o Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as 

sanitas (exterior): vermelho; 
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o A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o 

próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante;  

 

O balde e esfregona devem ser diferentes e encontrarem-se identificados por as áreas: 

Quartos, Casas de Banho e Cozinha. Deve garantir-se uma limpeza e desinfeção destes 

equipamentos no final de cada utilização. 

 

Frequência de limpeza 

 

 Em relação à frequência de limpeza, o Centro de Bem Estra de Bairro assegura que:  

✓ A limpeza de superfícies de toque frequente é realizada com detergente 
de base desinfetante, podendo ser utilizado o Biobac ou IA-719 (de base 
alcoólica). 
 

✓ A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no 
mínimo 6 vezes ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa 
frequência;  
 

✓ Chão: lavar com “Gel Super Cloro”. A frequência de limpeza deve ser no 
mínimo 2 vezes ao dia;  
 

✓ Instalações sanitárias (casas de banho): lavar com “Gel Super Cloro”. A 
frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia;  

 
✓ Os espaços onde podem estar crianças a brincar, devem ser limpos mais 

vezes durante o dia.  
 

 

Produtos de limpeza e desinfeção  

 

Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção o Centro de Bem Estar de Bairro 

assegura que:  

 

✓ A existência de fichas técnicas dos produtos que constam no plano de 

higienização para que sejam tomadas as medidas necessárias para 

proteger a saúde e o ambiente e garantir a segurança nos locais de 

trabalho, 
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✓ Sejam cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos 

produtos e nas fichas de segurança;  

 

✓ Os produtos estão devidamente rotulados, fechados e conservados nas 

suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação 

de alimentos, armazenados fora das áreas onde são manuseados 

alimentos, em local fechado e devidamente identificado e fora do alcance 

de crianças ou utentes; 

 

✓ Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de 

toalhetes humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador 

próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Estes são produtos 

que juntam habitualmente na sua composição, detergente e 

desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar numa superfície 

e não devem ser reutilizados em várias superfícies, porque favorece a 

disseminação dos agentes contaminantes. Usar um toalhete para cada 

superfície e descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície depois 

de usar o toalhete desinfetante, porque é necessário que a superfície 

fique molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz;  

 

✓ As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a 

lixívia, devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou IA-719, para evitar a 

corrosão ou danificação;  

 

✓ Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para 

arejar e renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as 

superfícies.  

 

Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza 

 Em relação a equipamentos de proteção individual, o Centro de Bem Estar de Bairro 

assegura que:  

✓ Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos 

que limpam as casas de banho; 

 

✓ Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os 

profissionais de limpeza usem: 
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o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental 

impermeável por cima da farda (não usar a roupa que traz de 

casa);  

o Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser 

mudada sempre que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas); 

o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  

o Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só 

para as limpezas;  

 

A farda deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com 

ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor - não deve ser levada para casa, para ser lavada 

pelos funcionários;  

 

Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns  

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns seguiremos as seguintes 

indicações:  

1. Preparar o Gel Super Cloro com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre. O produto deve ser diluído na altura de utilizar. A solução 

diluída deve ser a 0.1%, na proporção de 1 parte de cloro para 99 partes 

iguais de água (Consulte o Anexo III).  

2. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente.  

3. Em seguida, espalhar uniformemente a solução de cloro nas superfícies.  

4. Deixar atuar o cloro nas superfícies durante pelo menos 5 minutos – 

segundo indicações do fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental.  

5. De seguida enxaguar as superfícies só com água quente.  

6. Deixar secar ao ar.  

 

Instalações sanitárias  

✓ Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e 

para o exterior das sanitas.  

 

 

Seguir a sequência: 
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1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) 

e superfícies à volta destes;  

2. Limpar os trocadores de fraldas;  

3. Limpar as sanitas;  

4. Limpar o chão.  

 

✓ Limpeza da sanita:  

− Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba:  

o Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o 

autoclismo; (não deitar lixívia ou produto com amoníaco 

sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa nociva 

para a saúde);  

o Aplicar o produto detergente com base desinfetante; 

deixar atuar durante pelo menos 5 minutos;  

o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita 

para que este também fique limpo;  

o Volte a puxar a água.  

− Parte exterior da sanita:  

o Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da 

sanita e sobre os tampos;  

o Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a 

parte exterior da sanita (em cima e nos lados);  

o Passar com pano só com água;  

o Deixar secar ao ar;  

o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode 

desinfetar também com álcool a 70º-80º.  

 

✓ No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em 

desinfetante em todas as torneiras; 

✓ Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das 

casas de banho, mobiliário e brinquedos;  

✓ Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma 

criança devem ser lavados com água e detergente e se possível passar 

com álcool a 70º ou IA-719;  

✓ Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, 

devem sê-lo preferencialmente; os que não suportem a temperatura 

elevada, mas possam ser lavados em máquina de lavar roupa, devem ser 

lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e depois submetidos a um 
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ciclo final de desinfeção com produto compatível com os brinquedos; 

verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a máquina 

atinge a temperatura certa;  

✓ Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser 

imersos, devem ser lavados num recipiente específico para o efeito, com 

uma solução detergente e desinfetante compatível; deixar atuar durante 

5 minutos; enxaguar apenas com água e por a secar de preferência em 

máquina se tolerarem o calor;  

✓ Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos 

manualmente devem ser evitados em espaços públicos. Neste caso, se 

existirem, passar com um toalhete humedecido em desinfetante sobre 

todas as partes do brinquedo. Pode também humedecer um pano apenas 

em álcool a 70% ou um pano bem torcido humedecido em solução de 

lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 200 medidas iguais de 

água. Passar com um pano só com água de seguida e deixar secar ao ar;  

✓ Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser 

secos por este método preferencialmente.  

 

Áreas de preparação e confeção de alimentos  

✓ Os materiais de limpeza são específicos para estas áreas e seguem as 

regras definidas pela legislação em vigor;  

✓ Deve haver panos diferentes de limpeza para as bancadas e utensílios 

destas; as mesas, cadeiras e outro mobiliário; material específico para o 

chão;  

✓ Os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes devem ser produtos 

que não contaminem eventualmente os alimentos);  

✓ Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em 

confeção ou em exposição.  

 

Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve 

uma pessoa suspeita ou confirmada de COVID-19  

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou 

isolamento, de suspeito ou doente confirmado, deve seguir as seguintes 

indicações: 
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✓ Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou 

suspeita de estar doente sair da área de isolamento/quarentena e, só 

depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança;  

✓ Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração 

original de 5% ou mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura 

de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte 

de lixívia para 49 partes iguais de água (Consulte o Anexo III);  

✓ Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

✓ Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas 

superfícies;  

✓ Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos 

– ler as instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é 

fundamental;  

✓ De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

✓ Deixar secar ao ar.  

 

Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou 

outros produtos orgânicos 

 Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue 

ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes 

indicações:  

✓ Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de 

proteção, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente 

para não espalhar os líquidos;  

✓ Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia 

em 9 partes iguais de água;  

✓ Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada 

com toalhetes para que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo 

de alerta para zona em limpeza de manutenção;  

✓ Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com 

água e deixar secar ao ar.  

DGS, 14/2020 
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ANEXO III – Diluições de Lixívia 

 
Diluição de lixívia para desinfeção da área de isolamento: lixívia na concentração original 

de cloro livre a 5%, na diluição de 1/50, ou seja, 1 parte de lixívia em 49 partes iguais de 

água. Aplica-se também às instalações sanitárias e áreas de toque frequente: 

 

 

 
 

 

 

  



Plano de Contigência Covid -19 Centro de Bem-Estar de Bairro 

35 
 

Desinfeção com lixívia das superfícies comuns: lixívia a 5% de cloro livre na forma 

original, na diluição de 1/100 ou seja, 1 parte de lixívia em 99 partes iguais de água: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluição de lixívia para desinfeção das áreas comuns no domicílio de uma pessoa  

com COVID-19: 

o Lixívia com uma concentração original de 5%, na diluição de 1 parte 

de lixívia em 99 partes iguais de água.  

 

Para diluir a lixívia em casa, de forma mais simples, e conforme a quantidade de 

solução de lixívia que deseja preparar, recomenda-se: 

 

• 5 colheres de sopa de lixívia em 3,8 litros de água, ou 

• 4 colheres de lixivia em 1 litro de água. 


