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1. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO
1.1 NAS INSTALAÇÕES
1.1.1 Sinalização e Informação
 Os clientes terão conhecimento e acesso ao presente Protocolo Interno relativo ao surto de
coronavírus COVID‐19, através do nosso site (www.casahospedesceleste.com) e na receção.
Será disponibilizado por email a todos os funcionários.
 Haverá a informação de como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de
infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID‐19, em vários espaços da Casa Hospedes
Celeste.
1.1.2 Plano de higienização
1.1.2.1 Os protocolos de limpeza e desinfeção passarão a ser:
1.1.2.1.1

Desinfetar pelo menos três vezes por dia, e com recurso a detergentes
adequados, todas as zonas de contato frequente (por exemplo, maçanetas, de
portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, etc.);

1.1.2.1.2

Desinfetar após cada utilização, com recurso a detergentes adequados, os
equipamentos críticos (tais como terminais de pagamento automático e
ementas individuais);

1.1.2.1.3

Higienizar pelo menos três vezes por dia as instalações sanitárias de acesso ao
público com produto que contenha na composição detergente e desinfetante
(2 em 1);

1.1.2.1.4

Nos pequenos almoços, trocar as toalhas e higienizar as mesas com produtos
recomendados entre cada cliente.

1.1.2.1.5

Será dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e
do uso de aspirador de pó.

1.1.2.1.6

Renovação de ar das salas e espaços fechados será feita regularmente.

1.1.2.1.7

Nos pequenos almoços, o reforço da higienização dos utensílios, equipamentos
e superfícies e evitada ao máximo a manipulação direta dos alimentos por
clientes e colaboradores.

1.1.2.1.8

Limpeza e desinfeção do balde e esfregona para o chão no final de cada
utilização. O balde e esfregona devem ser distintos por áreas. Por exemplo: o
balde e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas áreas
de alimentação, ou em outros espaços públicos.

1.1.2.1.9

Para o chão, a lavagem deve ser realizada com água quente e detergente
comum, seguido da desinfeção com solução de lixívia diluída em água.
Aconselha‐se que a frequência de limpeza seja no mínimo 2 vezes ao dia.
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Será feito o registo de limpeza da seguinte forma:
Área

1.1.3

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.

Adequação do espaço selecionado para isolamento
 Os quartos serão os locais para isolar pessoas que possam ser detetadas como casos
suspeitos ou casos confirmados de COVID‐19, tem ventilação natural, casa de banho, será
entregue uma bolsa com máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, termómetro, sacos de
resíduos, sacos de recolha de roupa usada, Kit com água e alguns alimentos não perecíveis.

1.1.4 Mudança de roupa dos quartos:
1.1.4.1 Ao remover a roupa de cama e atoalhados:
1.1.4.1.1 Não agitar a roupa de cama;
1.1.4.1.2 Retirá‐la sem a sacudir, enrolando‐a no sentido de dentro para fora,
fazendo um “embrulho”;
1.1.4.1.3 Não encostar a roupa ao corpo;
1.1.4.1.4 Transportar as roupas e colocar diretamente na máquina de lavar
roupa;
1.1.5 Limpeza dos quartos
1.1.5.1 Limpar primeiro o mobiliário do quarto;
1.1.5.2 Limpar paredes até à altura do braço.
1.1.5.3 Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes,
chuveiro, sanita e bidé; deve ser realizada com detergente desengordurante,
seguido de desinfetante, em detrimento da limpeza a seco e do uso do aspirador de
pó.
1.1.5.4 O mesmo procedimento repete‐se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem
o chuveiro;
1.1.5.5 Sanita: aplicar o produto que tem a função de detergente e desinfetante em
simultâneo, no interior e exterior da sanita; 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;
1.1.5.6 Com outro pano limpo de uso único, lavar a parte externa da sanita, começando pelo
tampo (o menos sujo), seguindo‐se a parte de cima da sanita e todas as partes
exteriores com o mesmo detergente/desinfetante; passar depois só com água fria e
deixar secar.
1.1.5.7 Por fim, lavar o chão das instalações.
1.1.5.8 Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar.
1.1.5.9 Lavar e desinfetar as almofadas sempre que mude o cliente.
1.1.5.10

Desinfetar os comandos de TV sempre que mude o cliente.
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1.1.6 Equipamentos de higienização
 Existem dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool no
balcão da receção, no 1.º andar e à entrada da sala de pequenos almoços.
 Existe sabão líquido para lavagem de mãos e toalhetes de papel, em todas as instalações
sanitárias de acesso ao público.
1.2 PARA OS COLABORADORES
1.2.1 Formação
 Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação específica sobre:
o Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID‐19.
o Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente
ao surto de coronavírus COVID‐19, incluindo os procedimentos:
o

o

o

higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20
segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70º de álcool, cobrindo todas as
superfícies das mãos e esfregando‐as até ficarem secas.
etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço ou usar lenço de papel, que depois deve ser
imediatamente deitado ao lixo; higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois de se
assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.
conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os
clientes, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho
partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas.

 Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre, verificação de tosse ou
dificuldade em respirar.
 Como cumprir as orientações da Direção‐Geral da Saúde para limpeza de superfícies e
tratamento de roupa.
1.2.2 Equipamento – Proteção individual
 Existe em número suficiente para todos os colaboradores (consoante a sua função: máscara,
luvas, viseira, óculos e avental de plástico):
 As funcionárias de limpezas, devem utilizar corretamente óculos ou viseira, máscara
cirúrgica (em casos suspeitos utilizam a máscara FFP2), avental de plástico e luvas.


As funcionárias dos pequenos almoços, devem utilizar corretamente uma máscara
avental de plástico e luvas, durante todo o período de trabalho num espaço com
múltiplas pessoas, respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua
colocação, utilização e remoção.



As funcionárias da receção devem utilizar corretamente uma máscara, durante todo
o período de trabalho num espaço com múltiplas pessoas, respeitando as condições
de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção.



Todos devem contemplar a necessidade de substituição da máscara, adotando as
boas práticas de utilização. O uso de máscara não substitui outras medidas de
prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser mantidas.

 A farda dos colaboradores será lavada internamente.
1.2.3 Designação dos responsáveis
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 A gerente é o responsável por acionar os procedimentos em caso de suspeita de infeção
(acompanhar a pessoa com sintomas ao espaço de isolamento, prestar‐lhe a assistência
necessária e contactar o serviço nacional de saúde).
1.2.4 Conduta
 Monitorização diária para avaliação da febre (37.5º), existência de tosse ou dificuldade em
respirar. O colaborador antes de se fardar deve dirigir‐se à receção para efetuar a medição
da febre.
 Comportamentos a adotar pelo staff:
o manter a distância entre colaboradores e clientes e evitar contactos físicos, incluindo os
apertos de mão;
o não entrar e sair dos estabelecimentos com a farda do estabelecimento;
o desinfetar todos os equipamentos partilhados (telefones, calculadoras, etc.);
o manter o cabelo apanhado;
o desaconselha‐se o uso excessivo de adornos pessoais (pulseiras, fios, anéis, etc.);
o os profissionais da limpeza devem trocar a bata reutilizável a cada 4 horas;
 Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e
desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em
condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza dos espaços
e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e desinfeção.
1.2.5 Stock de materiais de limpeza e higienização
 Existe um stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às dimensões do
alojamento.
 Existem dispensadores ou recargas de solução antissética de base alcoólica ou solução à base
de álcool.
 Existe contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico.
 Existe equipamento ou recargas para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes de
papel.
1.3 PARA OS CLIENTES
1.3.1 Equipamento – Proteção individual
 Existe equipamento de proteção individual (kits individuais de proteção com máscara e
toalhitas desinfetante, luvas) disponível para clientes (16 pessoas).
1.3.2 Conduta
1.3.2.1 Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à entrada e à
saída do estabelecimento (antes da refeição deve ser privilegiada a lavagem das mãos
com água e sabão);
1.3.2.2 Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto coabitantes);
1.3.2.3 Cumprir medidas de etiqueta respiratória;
1.3.2.4 Obrigatório a utilização de máscara dentro do estabelecimento, utilizando‐a sempre
de forma adequada de acordo com as recomendações da DGS;
1.3.2.5 Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;
1.3.2.6 Se apresentar sinais ou sintomas de COVID‐19 não deve frequentar espaços públicos.
1.4 PARA SERVIÇOS
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1.4.1 RECEÇÃO:
1.4.1.1 Não haverá partilha de canetas. Cada colaborador deve ter o seu material para escrita.
1.4.1.2 Todas as bagagens serão desinfetadas antes de serem transportadas pelo colaborador;
1.4.2

SALA DE PEQUENOS ALMOÇOS:

1.4.2.1 O pequeno almoço é servido à mesa, não existindo serviço de buffet;
1.4.2.2 Distanciamento de 2 metros entre as mesas dos clientes;
1.4.2.3 Colocação máxima de 4 pessoas por mesa, dando preferência a mesas com 2
pessoas, sempre que for possível;
1.4.3

FORNECEDORES:

1.4.3.1 O fornecedor não poderá entrar na Casa Hospedes Celeste, deve deixar todo o tipo de
material na entrada pela Rua do Outão e será rececionado por um colaborador, evitando,
sempre que possível o contacto com o fornecedor;
1.4.3.2 O acesso ao interior das instalações de profissionais externos ao serviço será limitado,
salvo raras exceções;
1.4.3.3 Será evitado a receção de faturas em papel, daremos prioridade à receção de faturas em
formato eletrónico;
1.4.4

QUARTOS:
1.4.4.1 Limpeza e desinfeção dos quartos conforme descrito no ponto 1.1.5;
1.4.4.2 Os quartos são descontaminados com ozono após o check‐out e só são atribuídos
passadas 4 horas;
1.4.4.3 Nos quartos de estadia só é efetuada a limpeza, caso o cliente o solicite;

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO
2.1 PLANO DE ATUAÇÃO
2.1.1 É estabelecida uma “ÁREA DE ISOLAMENTO”
2.1.1.1 A “área de isolamento” serão os quartos, tem ventilação natural. Servirá para descanso
e conforto da pessoa, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte);
2.1.1.2 Possuirá também um Kit (Bolsa) com água e alguns alimentos não perecíveis, sacos de
resíduos, sacos de recolha de roupa suja, solução antisséptica de base alcoólica
toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas e termómetro.
2.1.1.3 No caso de um Caso Suspeito Validado, a Linha de saúde 24 ativa a Direção Geral de
Saúde (DGS) e a Autoridade de Saúde Local, iniciando‐se a investigação epidemiológica
e a gestão de contactos.
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2.1.1.4 A pessoa doente deverá permanecer na “área de isolamento” (com máscara
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa de
transporte ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de
referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais;
2.1.1.5 O acesso das outras pessoas à “área de isolamento” fica interditado (exceto as
pessoas designados para prestar assistência);
2.1.1.6 A “área de isolamento” fica interdita até à validação da descontaminação (limpeza
e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser
levantada pela Autoridade de Saúde.
2.1.1.7 A Casa de Hospedes Celeste colaborará com a Autoridade de Saúde Local na
identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);
2.1.1.8 A Casa de Hospedes Celeste informa as restantes pessoas da existência de Caso
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais;
2.1.1.9 A Autoridade de Saúde Local informa a Casa de Hospedes Celeste dos resultados
dos testes laboratoriais;
2.1.1.10

Se o Caso for Inválido, este fica encerrado para COVID‐19, sendo aplicados os

procedimentos habituais incluindo de limpeza e desinfeção.
2.2 DESCONTAMINAÇÃO DO LOCAL DE ISOLAMENTO
2.2.1 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
2.2.2

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas e descontaminar com ozono;

2.2.3

Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50
ou 70 mícron) que, após ser fechado (com abraçadeira), que será recolhido por um
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

2.2.4

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a gerência, comunica à DGS
informações sobre as medidas implementadas no alojamento, e sobre o estado de
saúde dos contatos próximos do doente.

3. REGISTO DE ATOS/INCIDENTES
Exemplo de registo de ocorrências:
Data da ocorrência

Descrição de Ocorrência

Medidas de atuação

Obs.
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CORONAVÍRUS (COVID - 19)
AO ABRIGO DO DECRETO—LEI Nº 20/2020
DE 01 DE MAIO DE 2020

AGUARDE, PACIENTEMENTE, A
SUA VEZ NO EXTERIOR DO
ESTABELECIMENTO
RESPEITE O DISTANCIAMENTO
SOCIAL ASSIM COMO A
ETIQUETA RESPIRATÓRIA
OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARA NO INTERIOR DO
ESTABELECIMENTO ASSIM COMO
A DESINFECÇÃO DAS MÃOS

ATENÇÃO, APENAS SÃO PERMITIDAS
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PESSOAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO
PORTO - PAREDES - AMARANTE - BRAGA - AVEIRO - LEIRIA - OEIRAS - ALMADA - LISBOA - PORTALEGRE - BEJA - QUARTEIRA

LINHA DE APOIO : 707 301 387

CORONAVÍRUS (COVID - 19)
RECOMENDAÇÕES | RECOMMENDATIONS

QUANDO ESPIRRAR OU TOSSIR
TAPE O NARIZ E A BOCA COM O
BRAÇO OU COM UM LENÇO DE
PAPEL QUE DEVERÁ SER
COLOCADO IMEDIATAMENTE
NO LIXO.

LAVE FREQUENTEMENTE AS
MÃOS COM ÁGUA E SABÃO OU
USE SOLUÇÃO À BASE DE
ÁLCOOL

SE REGRESSOU DE UMA ÁREA
AFECTADA, EVITE CONTACTO
PRÓXIMO COM OUTRAS PESSOAS

WHEN COUGHING OR SNEEZING
COVER YOUR MOUTH AND
NOSE WITH YOUR FOREARM OR
WITH TISSUE PAPER THAT
SHOULD BE PLACED
IMMEDIATELY IN THE TRASH

WASH YOUR HANDS
FREQUENTLY WITH SOAP AND
WATER OR AN ALCOHOL-BASED
SOLUTION

IF YOUR RETURNED FROM AN
AFFECTED AREA, AVOID
CONTACT CLOSE WITH PEOPLE

EM CASO DE DÚVIDA LIGUE

808 24 24 24
(SNS24)

IF IN DOUBT, CALL

PORTO - PAREDES - AMARANTE - BRAGA - AVEIRO - LEIRIA - OEIRAS - ALMADA - LISBOA - PORTALEGRE - BEJA - QUARTEIRA

LINHA DE APOIO : 707 301 387

