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INTRODUÇÃO e ORIENTAÇÕES LEGAIS ou outras:  

 

Este Plano de Contingência interna responde às orientações emanadas pelas autoridades, quer as 

específicas para proteção dos trabalhadores, quer às singularidades para o sector da hotelaria, quer as 

emanadas da Conferência Episcopal Portuguesa, a saber:  

 

- Decreto-Lei n.º 10-A/2020 

- Orientação DGS nº8/2020, de 10.03, referente aos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em 

hotéis para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)  

- Orientação 014/2020 da DGS para limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de 

atendimento ao publico ou similares, de 21 de Março de 2020 

- Orientação 019/2020 da DGS “Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não 

Profissionais de Saúde”, de 03 de abril de 2020 

- 19 Recomendações da DGS para adaptar os locais de trabalho e proteger os trabalhadores, de 

28.Abril.2020 

- Orientações da Conferência Episcopal Portuguesa para a celebração do Culto público católico no contexto 

da pandemia COVID-19, 8 Maio 2020 

- Saúde e atividades diárias - Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Covid-19 | VOL 1 | 14 MAIO 2020 

 

 

Este plano interno resume a atuação a ter, por forma a prevenir a ocorrência de COVID-19 e a reagir em 

caso de emergência de eventual, e obviamente indesejada, contaminação. 

 

Será a referência a partir de 5 de junho de 2020, data em começaremos a receber utentes.  

 

Todas as orientações deverão ser rigorosamente cumpridas, por todas as pessoas que usufruem dos nossos 

serviços, pelas funcionárias e pelas Irmãs que trabalham na Casa de Oração. 

 

 

 

NOTA – Para as funcionárias mantêm-se vigente o Plano de Contingência de Maio 2020, no que diz 

respeito a: 

 Procedimento ao entrar na Casa de Oração 

 Recomendações específicas para a LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
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1 – UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
 
1.1 – OCUPAÇÃO MÁXIMA 

 QUARTOS – 24 individuais (25%) 

 SALA S. PEDRO – 23 pessoas + Orientador/a  (30%) 

 SALA A – 2 pessoas (20%) 

 SALA B – 2 pessoas (20%) 

 SALA C – 2 pessoas (20%) 

 SALA E – 8 pessoas (20%) 

 REFEITÓRIO 2 – 10 pessoas (16%) 

 REFEITÓRIO 3 – 14 pessoas (23%) 

 COZINHA – 2 pessoas  

 COPA – 2 pessoas 

 BAR – 2 pessoas 

 CAPELA GRANDE – 36 pessoas = 28 + 1 Padre + 7 Irmãs (30%) 

 CAPELA VERDE – 4 pessoas (25%) 

 CAPELA AMARELA – 4 pessoas (25%) 

 ERMIDA – 2 pessoas (20%) 
 

 
1.2 – ENTRADA: 

 A porta da rua estará sempre aberta, das 7h30 às 23h30, de maneira a que não se tenha que tocar 
em nada para entrar e sair 

 Na entrada principal da casa haverá um dispensador de gel desinfetante 

 Na receção haverá um acrílico para que as pessoas possam ser recebidas em segurança 

 A entrada e saída das funcionárias será feita sempre pela porta ao pé do bar, diretamente para e do 
vestiário 

 
 
1. 3 – ESPAÇOS INTERDITOS:  

 As CASAS DE BANHO PÚBLICAS estarão fechadas, devendo os participantes e orientadores utilizar 
exclusivamente a casa de banho do seu quarto. As funcionárias têm um wc próprio.  

 O REFEITORIO 1 é para uso exclusivo do pessoal/irmãs. 

 O MINIMERCADO estará fechado, sendo os produtos vendidos na Portaria. 
 
 
1. 4 – SALA S. PEDRO:  

 As cadeiras estão postas com uma distância 
de 1,5m e não deverão ser mexidas. 

 Cada pessoa deverá ocupar sempre o mesmo 
lugar. 

 A entrada na sala será sempre feita pelas         
2 portas do pátio e a saída pela porta da sala. 

 A sala estará munida de um dispensador de 
desinfetante para as mãos 

 As portas e janelas deverão estar sempre 
abertas 
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1. 5 – RESTANTES SALAS:  

 As cadeiras estão postas com uma distância de 1,5m e não deverão ser mexidas. 

 Cada pessoa deverá ocupar sempre o mesmo lugar. 

 As janelas deverão estar sempre abertas 
 
 
1.6 – CAPELAS  

 As celebrações terão lugar na Capela grande, com capacidade máxima para 36 pessoas. A distância 
de 2m entre as pessoas será garantida por marcas nos bancos. 

 A entrada na capela será feita por uma porta e a saída por outra; ambas estarão sempre abertas 
durante as celebrações. As primeiras pessoas a entrar devem ocupar os lugares mais distantes da 
porta de entrada. As primeiras pessoas a sair devem ser as que estão mais próximas da porta de 
saída. 

 As restantes capelas terão afixado na porta o número máximo de pessoas, que devem sempre 
manter 2m de distância entre si. As portas deverão estar sempre abertas e as janelas entreabertas 

 O uso da máscara é obrigatório quando estiverem ao menos duas pessoas na mesma capela. 
 
NA CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA: 

 As pessoas devem higienizar as mãos à entrada da capela com um produto desinfetante. 

 É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada no momento da receção da 
Comunhão eucarística. 

 Os leitores desinfetarão as mãos antes e depois de tocarem no ambão ou nos livros. Não haverá 
cadernos de cânticos. 

 O sacerdote celebrante desinfetará as mãos antes da apresentação dos dons. Apenas ele pegará 
nas oferendas e nos vasos sagrados. 

 O cálice e a patena deverão estar cobertos com a respetiva pala, apenas se destapando no 
momento em que o sacerdote celebrante os toma nas suas mãos para a consagração; as píxides 
devem manter-se fechadas com a respetiva tampa.  

 O gesto de paz, que é facultativo, continua suspenso.  

 Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento aconselhado. Sendo 
inevitável uma maior proximidade, os ministros que a distribuem usarão máscara.  

 O diálogo individual da Comunhão («Corpo de Cristo». – «Amen.») pronunciar-se-á de forma 
coletiva depois da resposta «Senhor, eu não sou digno…», distribuindo-se a Eucaristia em silêncio. 

 Na receção da Comunhão, observem-se as normas de segurança e de saúde, nomeadamente em 
relação ao distanciamento físico entre os comungantes e à higienização das mãos.  

 Continua a não se ministrar a comunhão na boca e pelo cálice.  

 No caso de o sacerdote celebrante ser mais idoso ou pertencer a algum grupo de risco, deve ser 
substituído, na distribuição da Comunhão, por algum diácono ou ministro extraordinário. 

 Nas Missas dominicais, os recipientes para recolher a coleta não se passarão no momento do 
ofertório, mas serão apresentados à saída de casa. 
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1.7 – REFEITÓRIOS: 

 A ocupação máxima dos refeitórios é de 24 pessoas: 10 no 2º e 14 no 3º 
 Cada pessoa deverá ocupar sempre o mesmo lugar 

 As mesas são postas anteriormente por uma funcionária, equipada com os EPI recomendados 

 Uma funcionária/irmã levará a comida da cozinha para o refeitório, e os restos de novo para a 
cozinha 

 Uma funcionária /irmã servirá a comida, protegida por um acrílico.  

 É de evitar fazer fila. As pessoas deverão usar máscara quando se levantam da mesa e ir 
paulatinamente ser servidas, mantendo a distancia de 2m uns dos outros. 

 A loiça suja deverá ser colocada nos carrinhos para o efeito e levada para a copa por uma 
funcionária/irmã 

 A entrada dos exercitantes faz-se pela porta do Ref 2 e a saída pela do Ref 3 

 A porta lateral do Ref 3 será para entrada e saída do pessoal e depósito da loiça suja 

 Assim que terminarem as refeições, as pessoas deverão deixar a loiça suja nos carrinhos e sair pela 
porta indicada para o efeito. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 – O BAR tem capacidade máxima para 2 pessoas: 

 A entrada é feita pela porta interior e a saída pela porta do pátio 

 As pessoas deverão guardar a distância de 2m entre si 

 As máquinas funcionam com moedas, que cada pessoa deverá trazer de casa, tendo especial 
atenção que para o café são necessárias moedas de 0,50€. Se for necessário trocar dinheiro na 
receção, será desinfetado e não se aceitam notas 

 Depois de se servir de café, a pessoa deverá sair imediatamente para o pátio. 
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2 - ATUAÇÃO DE PREVENÇÃO 

 

2.1 – PRECAUÇÕES PRÉVIAS 

 

 PARTICIPANTES 

ORIENTADORES 

IRMÃS 

 

TRABALHADORES 

 

Se tiver algum sintoma 

associado à COVID-19 

(tosse, febre e 

dificuldade respiratória)  

 

Não deve participar nas atividades da 

Casa de Oração, sem antes confirmar 

que não existe risco para si nem para 

os outros, devendo para o efeito 

contactar a linha SNS 24 (808 24 24 

24) e ter essa confirmação. 

 

Não deve regressar ao trabalho, sem 

antes confirmar que não existe risco 

para si nem para os outros, devendo 

para o efeito contactar a linha SNS 24 

(808 24 24 24) e ter essa confirmação. 

 

Se manteve contacto 

próximo com casos 

confirmados ou 

suspeitos de COVID 19 

 

Não deve participar nas atividades da 

Casa de Oração, sem antes contactar a 

linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter 

as orientações adequadas à sua 

situação concreta. 

 

Não deve regressar ao seu local de 

trabalho sem antes contactar a linha 

SNS 24 (808 24 24 24) para obter as 

orientações adequadas à sua situação 

concreta. 

 

 

2.2 – REGRAS BÁSICAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

 Evite contacto próximo com pessoas que tenham sintomas de doenças respiratórias; 

 Adote medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com lenço 

de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); 

 Se tiver sintomas de doenças respiratórias, use máscaras para limitar a propagação dessas doenças; 

 Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sujas; 

 Não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas.  

 

 Lavagem das Mãos 

o Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool; (ex. antes 

e após remover a máscara; após tocar em maçanetas, corrimãos, ferramentas e outros 

locais e objetos de contacto frequente; sempre que se assoar, espirrar ou tossir, etc.) 

o Se tiver acabado de o fazer, não toque diretamente na maçaneta da porta; use o cotovelo 

o A lavagem das mãos deve passar pelas seguintes fases, demorando no mínimo 20 

segundos:  
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Após a lavagem das mãos poderá proceder à sua desinfeção. 
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2. 3 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

  

MÁSCARA 

ÓCULOS ou VISEIRA  

LUVAS DESCARTÁVEIS 

AVENTAL DE PLÁSTICO sobre a farda 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Uso obrigatório,  

em todos os espaços fechados comuns,  

podendo ser retirada no jardim,  

no quarto e  durante as refeições.  

 

Cada pessoa deve trazer a sua máscara. 

 

 

 

 

 

ORIENTADORES 

 

Uso obrigatório,  

em todos os espaços fechados comuns, 

podendo ser retirada nas salas,  

e nas celebrações  

desde que esteja assegurada a distância 

de 2 m. 

 

As máscaras são providenciadas pela Casa 

de Oração. 

 

 

 

 

 

TRABALHADORES 

IRMÃS 

 

Uso obrigatório,  

em todos os espaços fechados comuns.  

 

As máscaras são providenciadas pela Casa 

de Oração. 

 

 

Uso obrigatório na cozinha,  

serviço no refeitório,  

copa,  

lavandaria  

e limpeza dos quartos 

 

2.4 – OUTROS 
 

 Os exercitantes não precisarão de tocar em interruptores a não ser nos seus próprios quartos; no 
resto da casa as luzes são automáticas, ou onde houver interruptores serão manipulados pelas 
funcionárias/irmãs 
 

 O uso de dinheiro só será necessário para as máquinas do bar. Cada pessoa deverá vir munida com 
moedas. Quando tenha necessidade de trocar dinheiro poderá fazê-lo na receção. Todas as moedas 
serão desinfetadas. 
 

 Cada quarto terá uma cadeira de plástico e uma almofada que as pessoas poderão levar para o 
jardim ou capelas quando ali quiserem rezar, de maneira a reduzir os objetos de uso comum. Estes 
objetos serão desinfetados no fim dos EE. 
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3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS  
 
3. 1 - PARA A LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

 O coronavírus (MERS-CoV-2) provavelmente pode sobreviver durante horas em superfícies secas e 
até 6 dias, em superfícies com humidade. A limpeza húmida é sempre preferível, à limpeza a seco.  
 

 Não usar aspirador para limpeza de pisos. Não é adequado, porque põe em movimento no ar, as 
gotículas, nas quais o vírus pode estar contido e transforma-as em aerossóis.  
 

 Deve-se cumprir o seguinte procedimento para a limpeza dupla de pisos e superfícies:  
a) Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para as mais sujas;  
b) Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área do quarto e para as casas 
de banho;  
c) O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do balde de limpeza e 
esfregona a usar no quarto;  
d) Para lavar as superfícies: pode usar-se detergentes de uso comum;  

 

 CASAS DE BANHO dos quartos: Lavar a casa de banho com Gel-Lixivia, começando pelas torneiras, 
lavatórios e ralos destes, passar depois ao mobiliário, de seguida a banheira ou chuveiro, retrete e 
bidé; o mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem o chuveiro, 
desenroscar a cabeça do mesmo e lavar e desinfetar.  

 

Retrete:  
- Aplicar Gel-Lixivia no interior e exterior da retrete;  
- Deixar atuar o produto durante 10 minutos para que faça o efeito desejado;  
- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  
- Descarregar a água com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;  
- Pôr o piaçaba a escorrer;  
- Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba.  
 

Parte externa da retrete: Com outro pano limpo de uso único, lavar a parte externa, começando 
pelo tampo (o menos sujo), seguindo-se a parte de cima da retrete e todas as partes exteriores com 
o mesmo detergente/desinfetante; passar depois só com água quente e deixar secar. 
 

Por fim, lavar o chão das instalações.  
 

Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar. 
 
 
 

3. 2 – PARA A COZINHA E COPA:  
 

 Nunca deverão estar mais do que 2 pessoas, respeitando as devidas distâncias  

 A receção das compras será feita pela porta que dá para o exterior; todos os produtos serão 
desinfetados antes de darem entrada  

 Lavar as louças a temperatura elevada;  

 A loiça do refeitório, depois de lavada e seca, deve permanecer na copa, tapada. A responsável do 
refeitório virá recolhê-la quando puser a mesa. 

 A loiça da cozinha, depois de lavada e seca, deve permanecer na copa. Uma das funcionárias virá 
recolhê-la. 

 Limpar e desinfetar armários e bancadas, não esquecendo de desinfetar os puxadores dos armários 
e das portas; de seguida, limpar e desinfetar a torneira, o lavatório e o ralo.  

 Limpar paredes até à altura do braço.  
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3. 3 – PARA A RECOLHA DE LENÇÓIS E TOALHAS DOS QUARTOS  

 É obrigatório o uso de: bata; luvas não esterilizadas; viseira de proteção; máscara de proteção 
respiratória do tipo FFP2.  

 Ao remover a roupa de cama e atoalhados deverão ser seguidas as seguintes regras:  
- não agitar a roupa de cama; retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, 
fazendo um “embrulho”;  
- nunca encostar a roupa ao corpo;  
- transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar;  
- lavar a 60ºC no mínimo;  
- 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 desinfetante apropriado a este tipo de 
roupa e compatibilidade com a máquina.  
 

 

 Se há presença de sangue, secreções respiratórias ou outros líquidos orgânicos:  
- Absorver os líquidos com papel absorvente;  
- Aplicar a lixívia diluída em água na proporção de uma medida de lixívia, para 9 medidas iguais de 
água;  
- Deixar atuar durante 10 minutos;  
- Passar o local com água e detergente;  
- Enxaguar só com água quente; e  
- Deixar secar ao ar;  
Deve-se usar máscara na diluição e aplicação da lixívia; abrir as janelas para ventilação do espaço. 

 

 Para a desinfeção comum de superfícies:  
- Lavar primeiro com água e detergente;  
- Aplicar a lixívia diluída em água na seguinte proporção: uma medida de lixívia em 49 medidas 
iguais de água;  
- deixar atuar a lixívia durante 10 minutos;  
- Enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar;  
 
- As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com um produto de limpeza misto que 
contenha em simultâneo detergente e desinfetante na composição, por ser de mais fácil e rápida 
aplicação e ação;  
 
- O mobiliário e alguns equipamentos poderão ser desinfetados após a limpeza, com toalhetes 
humedecidos em desinfetante ou em álcool a 70º. Limpar primeiro o mobiliário do quarto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



                                                            PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID 19    

 
Edição 
Junho 2020 

 

Casa de Oração Santa Rafaela Maria – Rua Santa Rafaela Maria 2950 – 290 Palmela Página 12 
 

4 - ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA 
 

Em caso de suspeita de infeção com COVD-19 na área do estabelecimento, siga estas recomendações para 

prevenir o contágio: 

 

4.1 – Procedimentos Gerais em caso de Suspeita de infeção 

1. Assegurar-se de que o doente (caso suspeito COVID-19) tem uma máscara cirúrgica, desde que a 

sua condição clínica o permita.  

2. Colocá-lo em isolamento no próprio quarto se for utente ou irmã, no wc Sala S. Pedro no caso de 

uma funcionária (tem água, wc, janela, chão facilmente lavável). Manter contacto sempre à 

distância. 

3. O doente deve contactar de imediato a linha de Saúde 24 (808 24 24 24), através do próprio 

telemóvel. 

4. Designar uma pessoa para atender às necessidades do doentes e interditar a zona. 

5. Providenciar a desinfeção dos locais por onde o doente passou (local de trabalho/áreas comuns)  

6. Informar todas as pessoas que estiveram em contacto com a pessoa infetada, para manterem 

vigilância e avisar em caso de sinais ou sintomas suspeitos. 

7. No caso de se confirmar que a pessoa está infetada, deverá deixar as instalações da Casa de Oração 

da forma mais segura possível. 

 

4.2 - Protocolo de higienização para situações de emergência  
 

Em caso de emergência deverá ser acionado o seguinte protocolo de higienização: 
 

 Reforço de higienização com lixívia sob concentrações mais elevadas e com maior frequência;  

 Desinfeção com maior frequência das superfícies das zonas públicas comuns com solução alcoólica; 

Aqui inclui-se a desinfeção de puxadores de portas, corrimãos, e todos os sítios em que alguém 

doente possa ter colocado as mãos;  

 Reforço da frequência da higienização e desinfeção das mãos  

 A loiça utilizada pelo doente terá de ser desinfetada com lixívia antes de ser lavada com a restante 

loiça. Para evitar dispersão do vírus esta lavagem deve ser feita pela pessoa encarregue; 

 Após mudar a roupa da cama e os atoalhados do quarto da pessoa suspeita ou doente com COVID-

19, é desejável esperar também um tempo (período de latência) para iniciar a limpeza dos quartos. 

As funcionárias deverão usar impreterivelmente máscara e luvas descartáveis, que após a utilização 

serão colocadas em saco de lixo. 

 Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco bem fechado, que 

depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser identificado como resíduos biológicos e 

tratados por incineração ou autoclavagem. 

 

4.3 - Equipamento de Proteção individual (EPI) para contacto com suspeito – Como usar?  

 Colocar a máscara e adaptá-la corretamente  

 Vestir a bata de proteção  

 Calçar os cobre sapatos  

 Calçar dois pares de luvas, cobrindo a bata com o segundo par.  
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Após estas medidas tomadas, aguardar a chegada e intervenção dos meios de socorro e emergência. 

Depois de encaminhado o doente para a unidade de saúde, retirar os EPI’s do seguinte modo:  

 Desapertar a bata, despir pela parte de cima tocando apenas no exterior da bata e retirando 

simultaneamente as luvas exteriores com as mangas e descalçar os cobre sapatos;  

 Retirar a máscara tendo o cuidado de tocar apenas nos elásticos posteriores;  

 Colocar tudo num saco fechado que deverá estar identificado com a seguinte sinalética: CUIDADO – 

RISCO BIOLÓGICO. ROUPA INFETADA 

 Lavar as mãos com água e sabão e aplicar desinfetante. 

 

4.4 - Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas que 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: 

 

 ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

D 

E 

F 

I 

N 

I 

Ç 

Ã 

O 

Trabalhador do mesmo posto de trabalho (zona 

até 2 metros) do Caso;  

Clientes que estavam alojados no mesmo quarto 

do Caso;  

Trabalhador ou Cliente que esteve face-a-face com 

o Caso Confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado;  

Trabalhador ou Cliente que partilhou com o Caso 

Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas 

ou outros objetos ou equipamentos que possam 

estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias. 

Trabalhador ou Cliente que teve contacto 

esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circulação 

durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de 

conversa face-a-face superior a 15 minutos, 

tosse ou espirro).  

Trabalhador(es) ou Cliente que prestou(aram) 

assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

 

 ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

VIGILÂNCIA 

DE 

CONTACTOS 

PRÓXIMOS 

 

Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição;  

Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar;  

Restringir o contacto social ao indispensável; 

Evitar viajar;  

Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias a data da última 

exposição. 

 

Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar;  

Acompanhamento da situação pelo médico 

do trabalho, no caso de trabalhadores. 

 


