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CORONA VÍRUS SARS- COV-2 (COVID-19)

(Com base nos princípios orientadores da União de Misericórdias Portuguesas e da
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Beja, 13 de Junho de 2020

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Infeção por Coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19)

Na sequência do reinício da prestação de serviço de Consultas de Fisiatria, previsto para o
próximo dia 15 de Junho, foi necessário proceder à elaboração do Plano de Contingência
específico para este serviço, que pretende definir as normas orientadoras para o
funcionamento do mesmo.
Espaços Físicos
As consultas de Fisiatria serão realizadas em dois espaços distintos, nomeadamente:
- Consultório Médico (acesso junto ao parque infantil);
- Ginásio anexo à fisioterapia (acesso pelo jardim frontal – passadeira);
Em ambos os espaços, a entrada dos utentes e acompanhante (caso seja estritamente
necessária a sua presença), far-se-á pelas portas exteriores dos mesmos, devidamente
identificadas. Exceptuam-se os utentes de CAO que estão a frequentar o mesmo de forma
assídua, em que o acompanhante entra pelo exterior e o utente pela porta interior (Consultório
Médico - Sala 34)
No Consultório Médico serão atendidos os utentes de CAO, LAR e Intervenção Precoce,
procurando, sempre que possível que os mesmos sejam agendados em dias diferentes, ou
ainda no mesmo dia, mas em períodos distintos do mesmo.
No Ginásio serão atendidos os utentes de AMB, bem como os utentes externos referenciados
para SAPA.

Utilização de EPI´s e desinfecção dos espaços
- É obrigatória a utilização, pelos utentes e acompanhante dentro do consultório de máscara
cirúrgicas/sociais, sempre que o respectivo utente a tolere.
- Nos casos em que não seja possível a utilização de máscara pelos utentes, pela sua
condição clinica, o médico deverá utilizar mascara P2.
- Entre cada consulta, o espaço em que a mesma se realiza, será alvo de desinfecção com
solução alcoólica, para que as superfícies utilizadas sejam descontaminadas. Para o efeito,
entre cada consulta irá decorrer o espaço de 1 hora.
- Á entrada de cada um dos espaços estará disponível um desinfectante alcoólico de mãos,
bem como um espaço delimitado para desinfecção das rodas das cadeiras, o que deverá ser
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feito com a solução alcoólica de superfícies. Deverá ainda ser utilizado pelos utentes e
acompanhantes, protectores de pés, disponibilizados à entrada dos espaços.
Entrada de acompanhantes
Nos casos em que seja imprescindível a presença do acompanhante ( 1 no máximo), o mesmo
poderá entrar no espaço da consulta, respeitando o distanciamento social, etiqueta respiratória,
utilização da mascara, protectores de pés e fazendo a devida higiene das mãos.
Exceptuam-se os utentes do Lar Residencial, cuja entrada de acompanhante (pai/ mãe ou
representante legal) não é permitida ao mesmo tempo que o utente, fazendo assim cumprir as
orientações específicas para esta resposta social. Estes serão acompanhados por um
elemento da equipa do Lar. Nestas situações, após a observação do utente pelo médico
fisiatra, haverá a possibilidade do representante legal ser atendido no momento imediatamente
a seguir pelo mesmo, respeitando desta forma o previsto no Plano de Contingencial do Lar
Residencial.
Serviços Administrativos
O acesso à Secretaria dos utentes e/ou dos seus representantes legais, será feita pelo acesso
exterior da mesma, com o circuito devidamente identificado.

A Direção
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