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NORMAS DE CONDUTA DE ESPAÇO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA 

TRANSMISSÃO DA COVID-19 – CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

As normas de conduta de espaço bem como medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID -19, complementam o Plano de Contingência (revisão) da 

Instituição, especificando aspectos particulares da dinâmica interna da resposta social. 

1- O grupo de clientes será reorganizado em sub grupos de 5 elementos; 

2- Cada sub grupo desenvolverá as atividades em sala própria, sendo o 

acompanhamento efetuado sempre pelo mesmo colaborador. As salas serão: 

Sala de Bem  Estar; Sala Funcional; Adaptação de ginásio; Adaptação de sala 

de Centro de Dia. As adaptações mencionadas respeitarão as medidas 

necessárias ao pleno desenvolvimento de atividade e cumprimento do 

distanciamento físico recomendado; 

3- Todos os espaços mencionados terão o material mínimo necessário ao 

desenvolvimento das atividades; 

4- Nas diferentes salas serão definidos locais para a realização de atividades 

sendo que cada cliente terá o seu lugar identificado, respeitando o mesmo o 

distanciamento físico de 1,5 metros; 

5- Para cada cliente existirá um kit de material (lápis, marcadores, jogos, entre 

outros) que permita a operacionalização das diferentes atividades previstas em 

plano de atividades, sem que haja troca de material. O material será 

desinfectado ao final dos dia; 

6- Serão privilegiadas sempre que possível as atividades ao ar livre recorrendo 

para tal ao jardim da instituição e/ou quinta pedagógica;  

7- A frequência dos locais exteriores anteriormente mencionados será feita em 

articulação com os diferentes sub grupos, evitando cruzamentos de pessoas;  

8- Os subgrupos só alterarão a sua constituição na medida em que for necessário 

integrar utentes que entretanto reiniciem a sua frequência; 

9- Cada um dos diferentes sub grupos utilizará instalações sanitárias próprias; 

10- A entrada dos dois subgrupos que frequentem as salas funcional e adaptação 

de ginásio, será efetuada pelas portas exteriores destes mesmos espaços 

respetivamente; 

11- A entrada dos dois subgrupos que frequentem as salas de bem estar e 
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adaptação de Centro de Dia será efetuada pela porta frontal exterior do edifício 

e a saída pela porta principal; 

12- À entrada todos os clientes e colaboradores trocarão de calçado. Existirá nas 

respetivas entradas local para colocação do calçado de rua e um outro local 

onde existe o calçado a utilizar dentro da instituição; 

13- As mascaras, viseiras ou outro género de acessório que o cliente traga consigo 

será deixado em saco próprio e local próprio exterior à sala de atividades; 

14- É proibido trazer mochilas/sacos e outros objetos de casa;  

15- As cadeiras de rodas só entrarão nas salas depois de passagem por solução 

desinfectante; 

16- A alimentação decorrerá na sala de atividades. No momento próprio, o local 

será desinfetado pelo colaborador, colocada a mesa, respeitando o 

distanciamento previsto, e servido o almoço. Após a refeição o espaço será 

novamente desinfetado; 

17- Após cada utilização das instalações sanitárias, estas serão desinfetadas; 

18- Os utentes deverão utilizar máscara e sempre que tal não seja viável, viseira; 

19- Os utentes à entrada vestirão uma bata, que deverão manter durante todo o 

período de permanência no interior da instituição. Esta será no final do dia 

lavada na instituição; 

20- Serão reforçados os cuidados de higiene, nomeadamente a lavagem de mãos 

com rigor e maior frequência; 

21- Sempre que ajustado ao plano individual de cada cliente, serão integradas 

atividades que permitam a aprendizagem e treino de ações de higienização 

pessoal e de espaços, visando a correta operacionalização dos mesmos, 

autonomização e disseminação de boas práticas; 

22-  O transporte dos clientes será efetuado de acordo com a orientação DGS 

014/2020 de 21 março; 

23- Diariamente será monitorizada a temperatura e registada em documento 

próprio; 

24- Caso o cliente tenha qualquer tipo de doença, não pode frequentar a 

instituição; 

25- Sempre que surja situação de doença, o cliente será acompanhado à sala de 

isolamento (Sala de Costura –piso 1) e proceder-se-á tal como previsto no 

plano de contingência;  

26- As portas estrão sempre que possível abertas; 

27- No final do dia os espaços serão novamente higienizados; 
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28- Os colaboradores utilizarão farda própria, mascara e viseira sendo que para o 

acompanhamento ao WC, alimentação deverão sobrepor à farda avental a 

descartar após cada serviço e utilização; 

29- Não é permitida a entrada nas diferentes salas de atividades de outras pessoas 

(outros clientes, colaboradores…) 

30- Estas normas serão revistas sempre que necessário. 

 

31- A instituição garantirá o cumprimento integral de todas as condições a que se 

propõe, sendo fundamental o compromisso de todos os responsáveis legais 

com as normas propostas, para o bem estar dos seus educandos. Como 

sempre, contamos consigo, com a sua integridade e responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 


