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ENQUADRAMENTO


A Organização Mundial de Saúde e a Direção Geral de Saúde têm alertado a comunidade, bem como
as empresas para as salvaguardas que devem ter, assim como as consequências relativas ao novo
Coronavírus (COVID-19), tendo a DGS recomendado a adoção de um Plano de Contingência.
No âmbito do selo do Turismo de Portugal “Clean and Safe” é proposto que cada empresa elabore
também o seu protocolo interno, onde constem todos os registos e informações prestadas quer para
colaboradores, quer para clientes que fiquem hospedados no Turismo de Habitação – Casa do Largo.
O protocolo interno é um documento preventivo, preditivo e reativo, o qual apresenta uma estrutura
estratégica e operativa com o objetivo de ajudar a controlar uma situação de emergência e a minimizar
as suas consequências negativas. É um documento que apresenta um conjunto de novos
procedimentos a adoptar para o funcionamento normal de uma organização, e onde ficam registados
todos os procedimentos e orientações.
Face ao atual panorama e provável quadro de continuidade de disseminação do vírus, todos os
colaboradores da Casa do Largo, tem formação continua e colaboram com as novas práticas adoptadas
a esta nova realidade, de forma a zelar pela segurança e conforto de todos.
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1. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO
1.1 NAS INSTALAÇÕES
1.1.1 Sinalização e Informação
 Garantir que todos os clientes, colaboradores e fornecedores tenham conhecimento e
acesso ao presente Protocolo Interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19.
 Está disponível no nosso site o Protocolo Interno para que clientes e fornecedores
tenham acesso. https://www.casadolargo-golega.com/covid-19.html.
 Foi dada formação a todos os colaboradores.
 Todos os nossos fornecedores são informados por correio eletrónico, da forma de
minimizar os impactos das entregas de mercadoria e presenças de vendedores nas
instalações.
 Está disponibilizada informação de como cumprir as precauções básicas de prevenção e
controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19.
 Nas áreas comuns estão afixados diversos cartazes de sensibilização de etiqueta
respiratória e de lavagem das mãos.
 Nas áreas de pessoal além dos cartazes referidos no ponto interior, estão também
cartazes com o modo correcto de colocar e retirar os EPI´s.

1.1.2 Plano de higienização
 Lavagem e desinfeção, de acordo com o presente protocolo interno, das superfícies
onde colaboradores e clientes circulam, garantindo o controlo e a prevenção de infeções
e resistências aos antimicrobianos.
 Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo
balcões, interruptores de luz, maçanetas, puxadores de armários).
 Ser dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco. Está suspenso
o uso de aspirador de pó.
 Renovação de ar das salas e espaços fechados é feita regularmente.
 Nas zonas de restauração e bebidas, o reforço da higienização dos utensílios,
equipamentos e superfícies e evitada ao máximo a manipulação direta dos alimentos
por clientes e colaboradores.
 Nas áreas de restauração/cafetaria, deve ser assegurada a limpeza eficaz quando sai um
cliente e entra outro para a mesma mesa.
 O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve
garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O
balde e esfregona são distintos por áreas. Por exemplo: o balde e esfregona usados nas
casas de banho, não é usado nas áreas de alimentação, ou em outros espaços públicos.
 Para o chão, a lavagem deve ser realizada com água quente e detergente comum,
seguido da desinfeção com solução de lixívia diluída em água. Com uma frequência de
limpeza mínima de 2 vezes ao dia.
 Nas instalações sanitárias, a lavagem deve ser realizada, preferencialmente, com
produto que contenha na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil
aplicação e desinfeção. Aconselha-se que a frequência de limpeza do chão seja no
mínimo 3 vezes ao dia.
 Nos espaços onde podem estar crianças a brincar, a limpeza deve ser reforçada várias
vezes ao dia.
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 Serão efectuados os seguintes registos:
- Higienização dos espaços comuns – ANEXO 01
- Higienização das instalações sanitárias comuns – ANEXO 02
- Higienização de cada unidade de alojamento – ANEXO 03
- Higienização de cada compartimento das áreas de serviço – ANEXO 04
- Higienização de cada espaço comum exterior – ANEXO 05
- Registo de incidentes/casos suspeitos – ANEXO 06
- Registo de inventário do local de isolamento – ANEXO 07
1.1.3

Adequação do espaço selecionado para isolamento
 Local para isolar pessoas que possam ser detetadas como casos suspeitos ou casos
confirmados de COVID-19, quarto com WC, ventilação natural, sistema de ventilação
mecânica no WC, possui revestimentos cerâmicos lisos e laváveis. Sem tapetes e
cortinados de acesso direto ao exterior, designado por QUARTO A. No caso da pessoa
suspeita já estar alojada num quarto especifico, manter-se-á no mesmo quarto.
 O “QUARTO A” está equipado com:
- Cadeira, secretária, cama e de fácil acesso (ex: uma ambulância);
- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis (2 garrafas de água, bolachas, frutos
secos ou outros);
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
- Solução anticéptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta
área);
- Toalhetes de papel;
- Máscaras cirúrgicas;
- Luvas descartáveis;
- Termómetro;
- Contentor de resíduos;
- Saco de resíduos;
- Saco de recolha de roupa usada.

1.1.4

Adequação das unidades de alojamento
 A definição de cuidados específicos para troca da roupa de cama e limpeza nos quartos,
privilegiando dois tempos de intervenção espaçados e com proteção adequada
conforme Protocolo Interno.
 Foram eliminados de todos os quartos menus, revistas, e directórios de serviço estão
disponíveis as normas de higienização dos quartos e das casas de banho, bem como os
respectivos registos de limpeza.
 No caso de estadias prolongadas, a limpeza diária só é feita mediante pedido prévio na
recepção e com hora marcada, para garantir que o cliente não se cruze com o
colaborador no processo de limpeza. A roupa também só será trocada a pedido do
cliente.
 O cliente deverá informar sempre a recepção do horário para a diária e ausentar-se do
quarto, num mínimo 2h.
 Procedimento de limpeza dos quartos:
- Colocar EPI
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- Foram definidos cuidados específicos para troca da roupa de cama e limpeza nos
quartos, privilegiando dois tempos de intervenção espaçados e com proteção adequada
conforme Protocolo interno. Inicialmente, e após o cliente sair, é feita a remoção da
roupa suja, e do lixo, por uma primeira equipa. O quarto é deixado a arejar por 2 a 3
horas, e só depois deste tempo é que é iniciada a limpeza, sempre feita da área menos
suja para a área mais suja do quarto;
- A remoção da roupa de cama e atoalhados feita sem a agitar ou sacudir, enrolando-a
no sentido de fora para dentro, sem encostar ao corpo e transportando-a diretamente
para a lavandaria;
- A lavagem em separado à máquina e a temperaturas elevadas da roupa de
cama/atoalhados (cerca de 60ºC) ou enviada para lavandaria externa.
- É assegurada a lavagem e desinfeção das almofadas sempre que mude o cliente;
- Os cortinados a cada saída de cliente serão nebulizados com um desinfectante;
- Garantimos a desinfecção de todo o mobiliário, incluindo os equipamentos críticos, tais
como comandos, interior de minibar, interruptores, maçanetas, secretária, mesas de
apoio e mesas de cabeceira;
- Passar desinfetante nos tecidos (cortinados, estofos, almofadas e cadeiras);
- Desinfetar a casa de banho, com particular atenção para torneiras, pegas do chuveiro,
bancadas;
- Retirar o EPI e colocá-lo num saco de lixo separado e fechado.

1.1.5 Equipamentos de higienização
 Dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool junto
aos pontos de entrada/saída, à entrada do salão de pequenos almoços e instalações
sanitárias comuns,
 Sabão líquido para lavagem de mãos e toalhetes de papel, em todas as instalações
sanitárias.

1.2 PARA OS COLABORADORES
1.2.1 Formação
 Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação específica sobre:
- Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19.
- Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente
ao surto de coronavírus COVID-19, incluindo os procedimentos:
- 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 esfregandoas até ﬁcarem secas.
- Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço ﬂetido 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.
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 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 nos estabelecimentos.
 Todas as acções estão registadas conforme – ANEXO 08
1.2.2 Equipamento – Proteção individual
 Em número suficiente para todos os colaboradores (de acordo com a sua função: máscara,
luvas, bata ou avental, touca, cobre-sapatos).
 A farda dos colaboradores deve ser lavada em separado à máquina e a temperaturas
elevadas (cerca de 60ºC).
1.2.3 Designação dos responsáveis
 Ter ao serviço um colaborador 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). A pessoa
responsável é o Sr. José Godinho.
1.2.4 Conduta
 Auto monitorização diária para avaliação da febre, existência de tosse ou diﬁculdade em
respirar.
 Comportamentos a adotar pelos colaboradores:
- Manter a distância entre colaboradores e clientes e evitar contactos físicos, incluindo os
apertos de mão;
- Fricção com solução hidra alcoólica após cada contacto manual;
Distância de 2 metros para todas as pessoas e de 4 metros para os doentes ou suspeitos;
- Evitar aglomerados;
- Quem tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória deve ser considerado um caso
suspeito
-Uso de máscara obrigatório em caso de suspeita
- Se houver um contacto necessário com alguém doente uso obrigatório de máscara FP2;
- Não entrar e sair dos estabelecimentos com a farda do estabelecimento manter o cabelo
apanhado;
- Desaconselha-se o uso excessivo de adornos pessoais (pulseiras, fios, anéis, etc.)
- Na entrada de pessoal, dispor de um tapete húmido para limpar a sola dos sapatos e
mudar regularmente esse tapete;
- Pausas e horários de refeições escalonadas para evitar encontros nas zonas de
pessoal/refeitórios;
- Os profissionais de limpeza devem conhecer 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
de máscara FP2
1.2.5 Stock de materiais de limpeza e higienização
 Stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às dimensões do
empreendimento, incluindo toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em
desinfetante, lixívia e álcool a 70º.
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 Dispensadores ou recargas de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de
álcool.
 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico.
 Equipamento ou recargas para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes de papel.
1.2.6 Escalas / Turnos
 Definição de escalas de serviço e/ou turnos com redução do número simultâneo de
colaboradores.
 Definição de regras/faseamento dos atos de limpeza das unidades de alojamento.
1.3 PARA OS CLIENTES
1.3.1 Equipamento – Proteção individual
 Na recepção do nosso Turismo de habitação disponibilizamos máscaras, gel desinfetante
e luvas para clientes que solicitem.
1.3.2 Conduta
 Na recepção só devem permanecer duas pessoas de cada vez no atendimento. É
previamente combinada a hora do check in e a hora especifica para entrega da chave do
quarto.
 Nos pequenos almoços, as famílias terão acesso ao salão com hora e mesa marcada.
 Em todas as áreas comuns do Hotel é obrigatório o uso de máscara, quer por clientes quer
por colaboradores.
 Exigir aos clientes o cumprimento das regras impostas pelos estabelecimentos,
elaboradas com base no material de comunicação disponibilizado no microsite da
DGS (https://covid19.min-saude.pt/).
 Informar os clientes que devem evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários.
 Informar os clientes que não podem modificar a orientação das mesas e das cadeiras.
 Informar os clientes que devem manter uma distância de, pelo menos, 2 metros nas filas
de espera no espaço exterior ao estabelecimento e nas filas de espera que se geram para
pedidos/pagamentos ao balcão. Tal pode ser conseguido através de sinalética ou
informação adequada.
1.3.1 Chegada ao Turismo de Habitação






Fornecer uma máscara ao hóspede caso não esteja a usar uma, se necessário.
Disponibilizar ao hóspede desinfetante das mãos.
Fazer a medição da temperatura do cliente.
Colocar acrílico no balcão, para manter o distanciamento social.
Promover junto do cliente, para que os pagamentos sejam feitos preferencialmente por
pagamento com cartão de crédito, evitando assim a circulação de dinheiro físico;
 Não disponibilização física de revistas, jornais e folhetos.
 Desinfetar as canetas antes e depois de cada utilização.

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO
7

2.1 PLANO DE ATUAÇÃO
 O colaborador responsável deve acompanhar o suspeito de infeção ao espaço de isolamento,
prestar-lhe a assistência necessária e contactar o Serviço Nacional de Saúde.
2.2 DESCONTAMINAÇÃO DO LOCAL DE ISOLAMENTO
 A descontaminação da área de isolamento sempre que haja casos positivos de infeção e
reforço da limpeza e desinfeção sempre que haja doentes suspeitos de infeção, principalmente
nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo mesmo, conforme
indicações da Direção-Geral da Saúde.
 O armazenamento dos resíduos produzidos pelos doentes suspeitos de infeção em saco de
plástico que, após fechado (ex. com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para operador
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
3. REGISTO DE ATOS/INCIDENTES
 Será feito um registo de todas as situações anómalas ao bom funcionamento do Turismo de
Habitação - ANEXO 09.
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ANEXO 01 - Registo de Higienização de Espaços Comuns
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 02 - Registo de Higienização de Instalações Sanitárias Comuns
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 03 - Registo de Higienização de Cada Unidade de Alojamento
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 04 - Registo de Higienização de Cada Compartimento das Áreas de Serviço
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 05 - Registo de Higienização de Cada Espaço Comum Exterior
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 06 - Registo de Incidentes / Casos Suspeitos
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 07 – Registo de Inventário do Local de Isolamento
Área

Prioridade da
limpeza

Produto

Método de
utilização

Frequência

Responsável

Obs.
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ANEXO 08 – Formação Colaboradores
Data da ação

Descrição da ação

N.º Formandos
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ANEXO 09 - Registo de Ocorrências:
Data da ocorrência

Descrição de Ocorrência

Medidas de atuação

Obs.
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