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1. Caracterização 
 
No sentido de dar cumprimento às orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e face à necessidade de 

manter as medidas de proteção dos doentes e da comunidade em geral, foram definidas novas regras para 

visitantes. 

Assim, de acordo com o conselho de ministros de 6 de janeiro 2022, tendo em consideração a situação 

epidemiológica atual nacional foi determinado o seguinte: 

 

Condições gerais: 

a) As visitas devem ser sujeitas a agendamento telefónico/e-mail prévio (mínimo 24horas), o que 

poderá ser realizado de segunda a sexta-feira; 

b) Quando realizada no interior da instituição a visita terá a duração máxima de 30 minutos, 20 

efetivos e 10 destinados à limpeza e desinfeção do espaço utilizado; 

c) As visitas podem ter a periodicidade diária;  

d) Observando o disposto no número anterior, serão admitidas duas visitas em simultâneo se 

provenientes do mesmo agregado familiar; 

e) Ter em consideração que em situação de quartos duplos, não deverá existir marcação simultânea; 

f) As visitas poderão ser realizadas em espaços próprios que não as receções ou espaços comuns, 

podendo ser também utilizados os quartos;  

g) São permitidas visitas aos utentes mediante apresentação de Certificado Digital COVID da EU 

válido, nas modalidades de teste ou de recuperação, emitido nos termos do Decreto-Lei n.º 54-

A/2021, de 25 de junho, ou, em alternativa, a apresentação de um resultado negativo num teste 

para SARS-CoV-2 realizado de acordo com o disposto na Norma n.º 019/2020 da DGS; 

h) Nos termos da legislação em vigor, para efeitos do disposto na alínea anterior fica dispensado de 

apresentar teste com resultado negativo quem demonstrar ter sido vacinado, com uma dose de 

reforço de uma vacina contra a COVID-19 há pelo menos 14 dias; 

i) Todos os visitantes serão submetidos a uma triagem para medição de temperatura e avaliação de 

sintomas respiratórios e devem cumprir as seguintes recomendações: 

 Distanciamento físico entre visitante, utentes e profissionais de saúde;  

 Etiqueta respiratória;  

 Utilização correta de máscara cirúrgica durante todo o período de permanência na 

instituição a trazer pelo visitante; 

 Higienização frequente das mãos, de acordo com a Norma 007/20193, da DGS. 

j) O espaço e todas as superfícies (tudo o que foi tocado) devem ser limpas e desinfetadas depois da 

visita; 

k) A Instituição garante que os utentes possam continuar a comunicar com os familiares e amigos 
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através de videochamada ou telefone, pelo tempo máximo de 15 minutos por utente; 

l) Será realizado o registo de visitantes (data; hora; nome; contacto e residente visitado). 

Condições especificas: 

a) Na admissão, utentes com esquema de vacinação completo (e com teste laboratorial molecular 

para SARS-CoV-2 negativo) ou com história de infeção por SARS-CoV2 nos últimos 180 dias 

dispensam de isolamento, pelo que poderão ser visitados; 

b) Quando um residente sai da instituição por um período inferior a 24 horas, não é necessária a 

realização de teste para SARS-CoV2, nem isolamento aquando do regresso à instituição; 

c) Indivíduos com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com contacto com um caso suspeito 

ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não poderão realizar ou receber visitas; 

d) Os visitantes que venham a testar positivo a COVID-19 devem informar a autoridade de saúde local, 

caso tenham visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas ou da data da colheita.  

 

 

Nota: Este documento, dado o carácter previsional dos possíveis efeitos por infeção pelo novo Coronavírus 

COVID-19, será sujeito a alterações de conteúdo conforme os possíveis cenários de evolução da situação, 

em particular, pelas orientações disponibilizadas pela Direção Geral de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogadouro, 13 de janeiro 2022 

 

 

O Provedor 

__________________________ 

(João Manuel dos Santos Henriques, Dr.) 
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