
Avaliação de Risco - Resposta Social de Centro de Dia

Centro Social Paroquial Nª Sr.ª da Conceição da Costa de Caparica

Em caso de Sintomas Prevenção Individual No Centro de Dia

Os idosos devem

permanecer em casa se 

tiverem 2 dos 3

sintomas:

Reforço de higiene das                                                                                                                                                                                                                                                              

instalações

Arejamento da sala

Atividades ao exterior

fora das instalações do Centro 

Social realizam-se

dentro da normalidade

Em caso de Sintomas Prevenção Individual No Centro de Dia

Os idosos devem

permanecer em casa se 

tiverem 2 dos 3

sintomas:

Reforço de higiene das                                                                                                                                                                                                                                                              

instalações

Arejamento da sala

Atividades ao exterior

fora das instalações do Centro 

Social sujeitas à aprovação prévia 

da Direção

Em caso de Sintomas Prevenção Individual No Centro de Dia

Os idosos devem

permanecer em casa se 

tiverem 2 dos 3

sintomas:

Reforço de higiene das                                                                                                                                                                                                                                                              

instalações

Arejamento da sala

Atividades ao exterior

fora das instalações do Centro 

Social estão suspensas

Em caso de Sintomas Prevenção Individual No Centro de Dia

Os idosos devem

permanecer em casa se 

tiverem 2 dos 3

sintomas:

Reforço de higiene das                                                                                                                                                                                                                                                              

instalações

Arejamento da sala

Atividades ao exterior

fora das instalações do Centro 

Social estão suspensas

Saídas na hora de almoço são 

suspensas
Centro de Dia apenas aberto aos 

idosos e responsáveis pelo 

acompanhamento nas entradas e 

saídas das instalações

A entrada de idosos e familiares é 

condicionada à

medição de temperatura

02-03-2020

MUITO IMPORTANTE - Se regressou de áreas afectadas (como o 

Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão), a 

Direção-Geral da Saúde, seguindo orientações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), aconselha, nos próximos 14 dias a: Estar 

atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os 

valores; Verificar se alguma das pessoas com quem convive de 

perto, desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade 

respiratória); Caso apareça algum dos sintomas referidos (no 

próprio ou nos seus conviventes), não se deslocar de imediato aos 

serviços de saúde; Telefonar para o SNS24 (800 24 24 24); Seguir as 

orientações do SNS24.

COMO PREVENIR

Quando espirrar ou 

tossir

tapar o nariz e a 

boca com o

antebraço ou com

lenço de papel.

Lavar 

frequentemen

te as

mãos, com 

água e sabão

Principais 

sintomas
FEBRE TOSSE 

DIFICULDADE 

RESPIRATÓRIA

Se regressou de 

uma área

afetada, evite 

contacto

próximo com outras 

pessoas

Reforçar a higiene, 

lavando regularmente 

as mãos
Febre, Tosse e/ou

Dificuldade Respiratória

Nível 2 - Risco Moderado

1 ou mais Casos registados em Território Nacional Continental - Zona Centro

Reforçar a higiene, 

lavando regularmente 

as mãos
Febre, Tosse e/ou

Dificuldade Respiratória

Nível 4 - Risco Alto

Casos no Centro de Dia

Por indicação das autoridades competentes ou por indicação da Direção, as respostas do 

Centro de Dia serão encerradas por um período indeterminado

Nível 3 - Risco Médio

1 ou mais Casos registados no Distrito de Setúbal

Reforçar a higiene, 

lavando regularmente 

as mãos
Febre, Tosse e/ou

Dificuldade Respiratória

Febre, Tosse e/ou

Dificuldade Respiratória

Reforçar a higiene, 

lavando regularmente 

as mãos

Nível 1 - Risco Baixo

1 ou mais Casos registados em Território Nacional Continental - Zona Sul e Zona Norte

PLANO DE CONTINGÊNCIA - CORONAVÍRUS COVID-19

Nível 0 - Sem Risco

Nenhum Caso Registado em Território Nacional Continental


