
VISITAS AOS UTENTES INTERNADOS

EM SERVIÇOS E UNIDADES NÃOCOVID/COVID

GCL-PPCIRA - GRUPO DE COORDENAÇÃO LOCAL

1. As visitas aos doentes internados ocorrem segundo os seguintes critérios:

• 1 visita por doente durante o período definido de visita

•Visita diária
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4.   Não leva e/ou entrega aos doentes:

• Objetos pessoais

• Alimentos e bebidas

• Outros produtos sem a permissão do Enfermeiro Responsável

5.   Não comparece à visita:

• Se estiver com sintomas de COVID-19 (tosse de novo, febre, falta de ar,

ausência de paladar e/ou olfato, dor de cabeça, garganta e muscular)

• Se apresentar resultado positivo para a SARS-Cov-2

• Deve Informar o serviço/unidade se nas 48h seguintes à visita

desenvolverem sintomas sugestivos de Covid-19 (Tosse de novo, febre

e/ou falta de ar).

6. Mediante a situação epidemiológica local e do GCL-PPCIRA as visitas poderão

ser temporariamente suspensas

Para mais informações consultarwww.hff.min-saude.pt
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2.    O visitante cumpre as regras de cada serviço e /ou unidade 

• Higieniza as mãos

• Utiliza corretamente a máscara cirúrgica

• Cumpre as regras de etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar use um lenço de 

papel ou antebraço.  Deite o lenço no lixo e lave as mãos)

• Mantem o distanciamento social

• Não interage com os outros doentes e/ou visitas

• Não se senta ou coloca objetos pessoais (malas, entre outros) sobre a cama do  

doente ou qualquer outra cama da enfermaria

3. Visita a enfermaria COVID

• Higieniza as mãos

• Utiliza corretamente máscara FFP2

• Utiliza bata e luvas

• Cumpre as regras de etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar use um lenço de 

papel ou antebraço.  Deite o lenço no lixo e lave as mãos)

• Mantem o distanciamento social

• Não interage com os outros doentes e/ou visitas

• Não se senta ou coloca objetos pessoais (malas, entre outros) sobre a cama do  

doente ou qualquer outra cama da enfermaria

http://www.hff.min-saude.pt/

