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1. PRO
OCEDIMENTO
OS DE PREVE
ENÇÃO
1.1 NAS INSTALLAÇÕES
1.1.1 Sinaliização e Info
ormação
 Gaarantir que os clientes tenham con
nhecimento e acesso aoo presente Protocolo In
nterno
reelativo ao surrto de coron avírus COVID
D‐19 :
O protocolo interno do “Destino Lisboa Apartm
ments”, seràà disponibilizado a tod
dos os
cliientes que
e assim o pretende
erem atravvés dum pedido por
p
email a :
deestinolisboa.apartments@
@gmail.com
m.
A informação serà divulga da através das
d seguintess formas :
‐ publicação
p
nas nossas re des sociais,
‐ afixação
a
no hall
h de entra da do prédio
o,
‐ indicação em
m cada unida de de alojam
mento.
 Diisponibilizar a informaçção de com
mo cumprir as precauçõões básicas de prevenção e
co
ontrolo de infeção reelativamente
e ao surto de coronaavírus COV
VID‐19 : Vaai ser
disponibilizado aos clienttes em cada unidade de
d alojamennto um pan
nfleto plastifficado
reesumindo tod
das as boas ppràticas e precauções bàsicas de prevvenção e con
ntrolo de inffeção.

o de higieniza
ação
1.1.2 Plano
 Laavagem e de
esinfeção, dee acordo com
m o presente protocolo interno, dass superfícies onde
co
olaboradoress e clientes ccirculam, ou seja, nas zon
nas comuns nomeadame
ente em escaadas e
elevador, garantindo o controlo e a prevenção de i nfeções e resistênciass aos
an
ntimicrobianos. O chão nna zona de accesso ao elevvador é lavaddo diariamen
nte.
 Lim
mpeza, vária
as vezes ao dia, das superfícies e objetos
o
de uutilização co
omum : nas zonas
co
omuns : tecla
ados de acceesso ao préd
dio e às unidades de alojjamento, interruptores de
d luz,
interruptores de elevadorees, maçanetas de portas, corrimões, etc..
mida, em dettrimento da limpeza a seco
s
e do uso
u de
 Seer dada prefferência à li mpeza húm
asspirador de pó.
p
 Reenovação de
e ar nas uniidades de alojamento é feita em ccada limpeza
a entre hosp
pedes.
Um
ma indicação para incenntivar os clie
entes a arre
ejarem os appartamentoss também esstà no
paanfleto para os clientes.
 Oss equipamen
ntos de limpeeza são desin
nfetados no final de cadaa utilização.
O balde e a essfregona de limpeza dass unidades de alojamentoo são distinttos dos das partes
p
co
omuns.
 Paara o chão, a lavagem é realizada com água quente
q
e dettergente comum, seguido da
deesinfeção com solução dee lixívia diluíída em água.
 Naas instalaçõe
es sanitáriass das unidad
des de aloja
amento, a laavagem é re
ealizada, com
m um
prroduto que contem
c
na suua composiçãão detergente e desinfettante.
 Naas unidadess de alojam
mento, é reaalizada uma desinfeção dos coman
ndos de TV
V e ar
co
ondicionado,, interruptor es, maçanetas, puxadore
es de armàrioos etc.. em cada
c
limpezaa.
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Árrea

Prioridade
da limpeza

Produto

Método de
d
utilização
o

Frequência

Responsávvel

Un
nidades de
alojamento

Limpeza e
desinfeção

Diversos (in
ncluindo
produto especìfico para
desinfeção))

Preferênccia à
limpeza húmida
h

Dep
pois de cada
che
eck‐out de
hòsspede

Halyna
Marina

Re
emoção da
ro
oupa de cama
e atoalhados

N/A

N/A

enrolando
o‐a sem
a agitar ou
sacudir

Dep
pois de cada
che
eck‐out e pelo
menos 2h antes
da limpeza

Nathalie

Esscada comum
(to
otal)

Limpeza e
desinfeção

água quentte e detergentee
comum, segguido da desin‐‐
feção com lixívia diluída em
m
água.

Limpeza húmida
h

1 ve
ez / semana

Halyna
Marina

Esscada comum
(p
parcial até
elevador)

Desinfeção

Solução de lixívia diluída
em água.

Limpeza húmida
h

1 ve
ez / dia

Nathalie

Saala dos lixos

Limpeza e
desinfeção

água quentte e detergentee
comum, segguido da desin‐‐
feção com lixívia diluída
em água.

Limpeza húmida
h

1 ve
ez / semana

Halyna
Marina

Esspaço exterior
co
omum

Desinfeção

Produto especìfico para
desinfeção

Limpeza húmida
h

1 ve
ez / dia

Halyna
Marina
Nathalie

Zo
onas comuns
co
ontacto
fre
equente

Desinfeção

Àlcool etìlicco a 70% vol.
e/ou toalhe
etes
humificado
os com
desinfetantte

Limpeza húmida
h

2 ve
ezes / dia

Nathalie

Saala de
iso
olamento

Desinfeção
profunda

Produto especìfico para
desinfeção e solução de
lixívia diluíd
da em água.

Limpeza húmida
h

Sem
mpre que a
sala
a tenha sido
utilizada

Halyna
Marina

Saala de
re
efeições

Desinfeção

Produto especìfico para
desinfeção

Limpeza húmida
h

Sem
mpre que a
sala
a tenha sido
utilizada

Halyna
Marina

Obs.

Sempre que chova, é
feita um
ma limpeza
intermediària

Sempre que os
contento
ores saiam,
são deviidamente
desinfettados
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11.1.3

Adeq
quação do espaço selecioonado para issolamento
 Lo
ocal para isolar pessoaas que possam ser dettetadas com
mo casos su
uspeitos ou casos
co
onfirmados de
d COVID‐199, que deve ter preferen
ncialmente vventilação na
atural, ou sisstema
dee ventilação mecânica, e possuir revvestimentos lisos e lavávveis, casa de
e banho, sto
ock de
materiais de limpeza, másscaras cirúrggicas e luvass descartáve is, termóme
etro, contenttor de
reesíduos autónomo, sacoss de resíduo
os, sacos de recolha de roupa usada
a, Kit com água
á
e
alguns alimentos não pereecíveis.
da para isolam
mento foi o quarto‐suite
e do apartam
mento “Santo
o‐Antonio” sito no
A área definid
piso cave do empreendim
e
ento “Destin
no Lisboa Apartments”.

11.1.4

Adeq
quação das unidades de aalojamento
 A definição de
e cuidados eespecíficos para
p
troca da roupa de cama e limp
peza nos qu
uartos,
prrivilegiando dois temposs de interven
nção espaçados e com pproteção adequada confforme
Prrotocolo inte
erno.
 A remoção da
a roupa de ccama e atoalhados feita sem a agitaar ou sacudir, enrolando
o‐a no
p
a
seentido de forra para denttro, sem encostar ao corrpo e transpoortando‐a diiretamente para
máquina de la
avar.
d almofad as sempre que
q mude o cliente
c
(com spray desinfetante espeecìfico
 A desinfeção das
paara roupas).
 A lavagem em separaddo à máquina e a temperaturras elevadas da roup
pa de
caama/atoalhados (cerca d e 60ºC).

11.1.5 Equipaamentos de higienização
h
 Exisste um dispensador de solução à base
b
de álco
ool junto aoo ponto de entrada/saíd
da do
prédio.
bão líquido para lavagem
m de mãos e toalhetes de
e papel, em ttodas as insttalações sanitárias
 Sab
de cada
c
unidade
e de alojameento.
1.2 PARA OS CO
OLABORADO
ORES
11.2.1 Formação
dos os Colabo
oradores recceberam info
ormação e/ou formação eespecífica so
obre:
 Tod
o Protocolo interno
i
relattivo ao surto de coronavíírus COVID‐119.
o Como cumprir as precaauções básiccas de prevenção e conttrolo de infeçção relativam
mente
ao surto de
e coronavíru s COVID‐19, incluindo oss procedimenntos:
o

o

higienizzação das mãoos: lavar as mããos frequentem
mente com águua e sabão, durante pelo meenos 20
segundos ou usar dessinfetante para as mãos que tenha
t
pelo mennos 70º de álco
ool, cobrindo to
odas as
ecas.
superfíccies das mãos e esfregando‐ass até ficarem se
etiqueta respiratória: tossir ou espirrrar para o antebraço fletido ou usar lenço de papel, que depois
deve se
er imediatamennte deitado ao lixo;
l
higienizar as mãos semprre após tossir ou
o espirrar e depois de
se assoar; evitar tocarr nos olhos, nariz e boca com as
a mãos.
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o

conduta
a social: altera r a frequência e a forma de contacto
c
entre os trabalhadores e entre esttes e os
clientess, evitando (qu ando possível) o contacto pró
óximo, apertoss de mão, beijo
os, postos de trrabalho
partilha
ados, reuniões ppresenciais e partilha de comida, utensílios, ccopos e toalhass.

 Com
mo cumprir a auto mon itorização diiária para avvaliação da ffebre, verificcação de tossse ou
dificculdade em respirar.
 Com
mo cumprir as orientaçções da Dire
eção‐Geral da
d Saúde paara limpeza de superfíccies e
trattamento de roupa
r
nos esstabelecimen
ntos.
11.2.2 Equipaamento – Pro
oteção indivi dual
 Em número suficiente para todos os co
olaboradores (consoante a sua função: máscara, luvas,
viseeira, bata ou avental, touuca, cobre‐saapatos).
 O estabelecime
e
ento tem ao dispôr dos colaboradore
c
es os equipaamentos seguintes : másscaras,
luvaas, viseiras, aventais
a
desccartàveis, e cobre‐sapato
c
os.
 O lo
ocal dos cola
aboradores està ainda equipado
e
com termòmeetro infravermelho, alcoo
ol gel,
manual e sacco de plásticco).
toalhetes de papel, e contenntor de resíd
duos (com ab
bertura não m
11.2.3 Designação dos ressponsáveis
Ter ao serviço um colaboradorr responsáve
el por aciona
ar os proceddimentos em
m caso de suspeita
de infeção (acompanhar a ppessoa com sintomas ao
a espaço dde isolamen
nto, prestar‐‐lhe a
assistêência necessá
ária e contacctar o serviço
o nacional de
e saúde).
Ponto
o focal

Nattàlia Fernandess (Nathalie)

+351
+
968 273 4225

Ponto
o focal
(subsstituto)

Dom
mingos Rodriguues (Dominiquee)

+33
+ 6 98 19 66 50
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11.2.4 Condutta
 Autto monitoriza
ação diária ppara avaliação da febre, existência
e
dee tosse ou difi
ficuldade em
m
resp
pirar. Foi cria
ado um regissto para esse
e efeito.
 Com
mportamentos a adotar ppelo staff:
o manter a distância
d
ent re colaborad
dores e clientes e evitar contactos físsicos, incluin
ndo os
apertos de mão
c
(esccada principaal), pelo facto
o do espaço não ter capacidade paraa criar
o nas zonas comuns
um circuito
o de fluxo dee pessoas com
m o distância
amento neceessàrio, é ob
brigatòrio o uso
u de
màscara
ntos com a farda do estaabelecimento
o
o não entrar e sair dos esstabelecimen
c
apanhhado
o manter o cabelo
o desaconselha‐se o uso excessivo de
e adornos pe
essoais (pulseeiras, fios, anéis, etc.)
o na entrada
a de pessoall, dispor de um tapete húmido
h
paraa limpar a sola dos sapaatos e
mudar regu
ularmente essse tapete
o pausas e horários dee refeições escalonadas para evittar encontro
os nas zonaas de
pessoal/reffeitórios
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 Os profissionais de limpezza devem co
onhecer bem
m os produutos a utiliza
ar (detergen
ntes e
dessinfetantes), as precauç ões a ter com o seu manuseamen
m
nto, diluição
o e aplicaçãão em
con
ndições de segurança,
s
ccomo se prroteger dura
ante os proocedimentoss de limpeza dos
espaços e como
o garantir um
ma boa ventilação dos me
esmos durannte a limpeza
a e desinfeçãão.

1.2.5 Stock de
d materiais de limpeza e higienizaçãão
 Stocck de materiais de limpeeza de uso único proporccional às dim
mensões do empreendim
mento,
incluindo toalhe
etes de limppeza de uso único
ú
humed
decidos em ddesinfetante
e, lixívia e álcool a
70ºº.
 Disp
pensadores ou recargass de solução
o antissética de base alccoólica ou solução à baase de
álco
ool.
 Con
ntentor de re
esíduos com abertura não manual e saco
s
plásticoo.
 Equ
uipamento ou recargas p ara lavagem de mãos com sabão líquuido e toalhe
etes de papeel.
1.2.6 Escalaas / Turnos
 Deffinição de escalas
e
de sserviço e/ou
u turnos co
om reduçãoo do númerro simultâneeo de
colaaboradores : a equipa dee limpeza deverà ser reduzida ao num
mero de 2 pe
essoas no màximo
a trabalhar em simùltâneo
s
:
Halyna Zholdak
Equ
uipa 1

+351
+
962 823 0000
Marina Osidak

Equ
uipa 2
(subsstituta)

Nattàlia Fernandess (Nathalie)
+351
+
968 273 4225
Terresa Da Silva e Sousa

ovas regras dos atos de li mpeza das unidades
u
de alojamento :
1.2.7 No
 Periodo obrrigatòrio mìnnimo de 24
4h entre a saìda
s
e entrrada de hòspedes na mesma
m
unidade de alojamento,
 Intervenção de 2 equipaas distintas para
p
remoção
o de roupas e atoalhadoss e intervençção de
limpeza (com
m um tempoo de espera mìnimo
m
entre
e estas 2 tareefas de 2h)


Reforço da limpeza e higienização
o de pontoss de grandee contacto: comandoss,
teclados, maçanetas
m
ddas portas, corrimãos, interruptorres de luz, botões dee
máquinas, etc.;
e



Ventilar o mais
m possível os espaços (janelas,
(
porttas)



Ao final do dia, cada ccolaborador deve proced
der à higiennização do seu
s posto dee
trabalho nom
meadamentee, das ferram
mentas.
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1.3 PARA OS CLLIENTES
1.3.1 Equip
pamento – Proteção indi vidual
 Equ
uipamento de proteção inndividual : se
erão disponibilizados no check‐in mà
àscaras indivviduais
para todos os hòspedes quee não estejam
m equipadoss.
 Tam
mbém estão
o disponìveiss para vend
da kits indivviduais de pproteção com máscara e gel
dessinfetante se
e os clientes pretenderem. A informação està innserida no panfleto disponìvel
em cada unidad
de de alojam ento.
duta
1.3.2 Cond
o Nas zonas comuns :
 Escada princcipal : pelo ffacto do espaaço não ter capacidade
c
ppara criar um
m circuito dee fluxo
de pessoas com o distâânciamento necessàrio, é obrigatòrrio o uso de màscara paara os
clientes nestte espaço
ento social reecomendado
o pela DGS
 Espaço exterior/jardim : respeito do distânciame
dades de alojamento :
o Nas unid
 Respeito dos procedimeentos da etiqueta respiratòria,
 Respeito dos procedimeentos bàsicoss para higienização das m
mãos,
 Auto‐monito
orização diàrria dos sintomas da COVID‐19,
 Ventilar o mais
m possìvel os espaços (janelas,
(
porttas) e não prromover a re
ecirculação de
d ar,
 Contactar te
elefònicame nte o responsàvel em caso
c
de susppeita para acionar o plano da
ação
 Em caso de infeção depoois do check‐out, pedimo
os para nos aavisar se o cliente desenvvolver
sintomas de
e COVID 19 nnos 14 dias ap
pòs a saida do
d nosso alojjamento.
Todas estas
e
regras estão indiccadas no paanfleto dirigido aos hòsspedes em cada unidad
de de
alojamento.
2. PRO
OCEDIMENTO
OS EM CASO
O DE SUSPEITTA DE INFEÇÃ
ÃO
2.1 PLANO DE ATUAÇÃO
A
 O colabo
orador respo
onsável (ponnto focal) de
eve acompanhar o suspeeito de infeção ao espaaço de
isolamen
nto, prestar‐lhe a assisttência necesssária e con
ntactar o Seerviço Nacional de Saúd
de (cf.
procedim
mento no Pla
ano de conti ngência).
MINAÇÃO DO
O LOCAL DE ISOLAMENT
TO
2.2 DESCONTAM
 A descontaminação da área de isolamento sempre que haja casos ppositivos de infeção e reeforço
da limpeeza e desinfeção semppre que hajaa doentes suspeitos de infeção, prrincipalmentte nas
superfícies frequenttemente mannuseadas e mais utilizad
das pelo meesmo, conforrme indicaçõ
ões da
Direção‐‐Geral da Saú
úde.
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 O armazzenamento dos resíduoos produzido
os pelos doentes suspeeitos de infe
eção em saco de
plástico que, após fechado
f
(ex. com abraçaadeira) deve
e ser segregaado e enviado para opeerador
licenciad
do para a gesstão de resídduos hospitalares com rissco biológicoo.
3. REG
GISTO DE ATO
OS/INCIDENT
TES
Os ccasos suspeittos serão reggistados num
m registo previsto para o efeito no loccal de isolam
mento
(modelo abaixo))
Data da ocorrência

Descrição de Ocorrênccia

Med
didas de atuaçã
ão

Obs..
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