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No momento em que comemoramos os 433 
anos da Misericórdia de Pernes, assistimos, 
aparentemente, a um regresso à normalidade, 
depois de, desde o início de março, todos, sem 
exceção, termos ficado condicionados devido 
à pandemia pelo SARS-COV-2.

A esperança persiste e temos que nos agarrar 
a ela, pois estes últimos tempos têm sido 
caracterizados por dificuldades diversas, que 
resultam de adaptações constantes, na vida 
pessoal e institucional.

São tempos históricos e que colocam os 
líderes expostos e à prova, diariamente. O 
desempenho da Instituição, felizmente, tem 
sido bem sucedido, consequência do 
compromisso, trabalho, rigor, disciplina, 
organização de toda a equipa.

No entanto, a postura da Misericórdia de 
Pernes tem sido de solidariedade para com as 
outras Instituições congéneres que foram 
massivamente atingidas pelo SARS-COV-2.

A pandemia ainda não passou, e continuamos a 
estar suscetíveis a poder, à semelhança do que 
aconteceu com outros, contrair o vírus.

Para já, a melhor prenda de aniversário desta 
Misericórdia, pelos seus 433 anos, foi a de não 
termos tido qualquer caso de SARS-COV-2 
positivo.

Ao longo desta edição, são vários os artigos que 
refletem a vida institucional deste tempo!

EDITORIAL

Manuel João Maia Frazão

O Provedor
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A ESTRANHA MUDANÇA
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ANÇA

O verbo mudar sempre se “conjugou” com a minha 
vida: mudei de terra (dos Santos para Pernes), mudei 
de casas, mudei de estado civil, mudei da alegria para 
a tristeza (de estar só!), mudei de nova para velha e 
por isso mudei-me para a Santa Casa da Misericórdia 
de Pernes.
Esta casa que me acolheu, agora, neste ano de 2020, 
por causa de um bichinho invisível (no nosso país e 
no mundo) teve de mudar “o visual” - não foi para 
pior, pelo contrário; esta terrível situação “obrigou” 
a tomar medidas de segurança e que são fabulosas e 
que servem para confirmar o lema da Misericórdia - 
Cuidar com Bondade!
Se sempre existiram regras, rigor e cuidados nos 
serviços, agora, seja na higiene de espaços, desde 
quartos, casas-de-banho, salas, cozinha, refeitório, 
lavandaria, enfim, com todas as áreas, é tudo 
especialmente feito! É tudo minuciosamente 
desinfetado, tratado… “Pas de mots”! 
Pessoalmente, dou valor a tudo (é a organização!), 
mas apreciei muito o cuidado no refeitório, onde as 
divisões em acrílico nos permitem o nosso espaço 
pessoal! (Pena ter sido por este motivo de perigo de 
contágio, porque é magnífico).
Mas o mais valioso é a parte humana: que as nossas 
Diretoras e todas as Colaboradoras têm que usar 
como equipamento para nossa e sua proteção, que 
grande sacrifício fazem!
Para nós, Utentes, não falta nada: o cuidado de 
manter a distância, os desinfetantes nas salas de estar, 
no refeitório, enfim, é um “oceano” de preocupações, 
de informações, de chamadas de atenção - que dão 
muito trabalho! 
Muito obrigada e parabéns a todas - esta Santa Casa 
foi e continua a ser uma Instituição pioneira e de 
inovação e isso deixa-me a esperança, a 
tranquilidade, a confiança, para pensar que… “VAI 
FICAR TUDO BEM”! Santa Maria Mãe de Deus vai 
ajudar! 
Um cumprimento de respeito e votos de força à 
Administração.

A Utente,
Lídia Santos
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO EM TEMPOS DE COVID-19

nal

Com a chegada do COVID-19, todos os cuidados foram 
redobrados na Instituição e a equipa de Serviço de Apoio 
Domiciliário não foi exceção. Foram criadas novas rotinas, 
incluindo nelas todo o equipamento de proteção individual 
(EPI) necessário.
As condições atmosféricas que enfrentamos diariamente, 
aliadas ao uso dos EPI’s, tornam um pouco mais difícil a 
realização das nossas tarefas. Cansaço mais precoce, 
respiração com alguma dificuldade, calor exagerado, 
diminuição ligeira da mobilidade, são algumas das dificuldades 
mais sentidas.
Primeiro estranha-se e depois entranha-se, já diz o ditado. 
Inicialmente, os nossos utentes ficaram surpresos com todas 
as medidas adotadas, mas, com o decorrer do tempo, 
perceberam que é a melhor forma de proteção, tanto para o 
utente como para nós, profissionais na linha da frente desta 
batalha.
Deixamos a certeza de continuar a lutar, proteger e levar um pouco de alegria aos nossos 
utentes, sendo que, muitas vezes, somos as únicas pessoas que veem durante o seu dia.
Caminhamos sempre de mãos dadas, com determinação, esforço e um sorriso para aquecer os dias 
e o coração de quem se cruza connosco.

Pela equipa de apoio domiciliário,
Joana Borges



E, de repente, o mundo é confrontado 
com uma pandemia, a qual vem alterar a 
nossa vida nos mais diversos aspetos. 
Nos Lares, também muitas foram e 
continuam a ser as mudanças vivenciadas. 
E também o setor da Animação sofreu 
alterações a todos os níveis, tendo sido 
necessário redefinir o plano individual de 
intervenção, adaptado à nova realidade 
das nossas respostas sociais, tendo em 
consideração a pandemia que se instalou. 
O foco passou a ser (ainda mais) a 
proteção daqueles de quem cuidamos, 
criando-se uma certa barreira entre a 
realidade e o nosso dia-a-dia, dentro da 
Instituição. Porém, nunca deixando de 
informar os utentes sobre o que se tem 
vindo a passar, atuando-se sempre em 
coerência com os valores da 
transparência e da verdade. 
A cada dia vivido acrescentamos sempre 
uma atitude positiva, e em conjunto com 
os utentes, elaborou-se um plano diário, 
com as atividades solicitadas pelos 
mesmos, incutindo-se novas rotinas e 
procedimentos em conjunto. Todos os 
dias têm sido dias diferentes. Durante 
este período, muitas e diversificadas têm 
sido as atividades realizadas. 
O setor da animação apostou, significati-
vamente, em preencher os vazios e 
medos que pudessem existir. De um livro 
de páginas em branco construímos, para 
o futuro, as vitórias de uma batalha, na 
certeza de que o papel de cada um 
importa para o sucesso de todos.

“Sem abraço,
Sem beijinho,

Sem aperto de mão.
Não é falta de respeito,

É apenas proteção!”

Equipa de Animação
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ANIMAÇÃO COMO TERAPIA, EM TEMPO DE PANDEMIA “NOVOS TEM
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POS, NOVOS DESAFIOS”



PANDEMIA PELO COVID-19

GUARDAR OS NOSSOS

Desde o início desta pandemia, foi 
delineada uma estratégia que passou, 
sempre, por ter como objetivo geral 
poder “guardar” todos os que precisem 
de nós, principalmente, os que estão à 
nossa responsabilidade.
Nenhum de nós foi insensível às imagens 
que circularam na comunicação social, 
em Espanha, Itália e, até, em algumas 
zonas do nosso país, quando os Lares 
eram evacuados e os seus utentes 
deslocados, em viaturas militares, para 
outros locais, que, na altura, eram os possíveis, para colocar a população mais idosa.
Nada pior, para além de contrair a doença, ficar na incerteza do que virá e para onde nos possam levar.
Este sentimento foi observado, não só, nos utentes, mas também naqueles que, com responsabilidade em 
servir, se preocupam devidamente com os outros. 
E foi com este sentido que a Santa Casa da Misericórdia de Pernes preparou uma unidade de retaguarda para 
eventuais casos positivos ao COVID-19.
A efetivação desta estratégia foi possível pela dádiva, do Hospital Distrital de Santarém, de 12 camas, que não 
estavam ao uso e que foram, por nós, recuperadas. 
O princípio é o de sempre, guardar os nossos, com dignidade!

Alice Rodrigues | Vera Torres
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Esta pandemia veio para nos pôr à prova em relação ao 
nosso trabalho e em relação a uma faixa etária que precisa 
de muita atenção e alerta: os idosos.
Nós, profissionais dedicados à higienização dos espaços, 
tivemos de nos adaptar às orientações da Direção Geral de 
Saúde, relativamente ao Plano de Limpeza e Desinfeção de 
Superfícies, por forma a combater um possível contágio.
Para além disso, tivemos de utilizar e de nos adaptar aos 
equipamentos de proteção individual, para realizar, 
diariamente, o nosso trabalho.
Se, hoje, tanto se fala nos profissionais que estão na linha da 
frente, também nós, que executamos estas tarefas, somos, 
igualmente, imprescindíveis neste combate.

Ana Maria Tomé

IA PELO COVID-19
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A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E
ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM TEMPO DE PANDEMIA PELO COVID-19

Os problemas sociais agudizaram-se com a pandemia

Atualmente, encontramo-nos a atravessar uma crise de saúde global, causada pela disseminação do 
Covid-19, uma situação nunca vivenciada.

Esta pandemia tem, e terá, impactos negativos na vida das pessoas, particularmente, das mais frágeis e 
desprotegidas, quer em termos sociais quer de saúde. O panorama social transforma-se diariamente, os 
problemas sociais apresentam novos contornos, a pobreza e as desigualdades sociais sofrem 
agravamento. Assim sendo, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), da Santa Casa 
da Misericórdia de Pernes, diariamente, encontra-se a recriar e/ou adaptar os seus modos de agir, através 
de novos procedimentos ao nível da organização, planeamento, avaliação e no respetivo contacto e 
encaminhamento dos cidadãos.  

O SAAS terá como incumbência continuar com um papel ativo, respondendo às necessidades da 
população mais vulnerável, tornando-se imprescindível manter o serviço em funcionamento, com o 
objetivo de continuar a procurar minimizar e colmatar os efeitos sociais da atual pandemia. 

No âmbito da responsabilidade social assumida pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes, o SAAS apela 
a toda a comunidade para não descuidar dos vossos familiares, amigos e vizinhos. Pedimos, ainda, uma 
especial atenção para com todos os idosos e outras pessoas vulneráveis. É necessário identificá-los e 
referenciá-los para o necessário apoio (alimentar, económico, saúde, entre outros), provendo, assim, um 
tratamento com dignidade.

Ana Chíxaro
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ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM TEMPO DE PANDEMIA PELO COVID-19

Os problemas sociais agudizaram-se com a pandemia

AAtualmente, encontramo-nos a atravessar uma crise de saúde global, causada pela disseminação do
CoCovid-19, uma situação nunca vivenciada.
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Projeto Misericórdia de Pernes com Portugal neste 
Natal elegeu Cristiano Ronaldo, a terceira 
individualidade merecedora deste título

Num contexto adverso, contornámos a prática, mas 
concretizámos o objetivo.
Assim, no seguimento de contacto realizado com o Museu 
CR7, e das orientações que nos foram dadas, e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, como era nosso 
desejo, e à semelhança do que temos vindo a fazer em anos 
transatos, com as individualidades que temos eleito, este ano, 
devido à pandemia, não deixámos de o concretizar, sendo que, 
desta vez, a Bandeira foi entregue via CTT.
Temos a certeza de que a Bandeira foi entregue porque o 
carteiro, na ilha da Madeira, ao fazer a sua entrega, teve a 
amabilidade de contactar a Instituição e informar que ele 
próprio tinha entrado dentro da casa da família do Cristiano 
Ronaldo e, apoiado por outra pessoa, a havia colocado em 
local de destaque. Esta situação aconteceu pelo facto de a 
Bandeira ser pesada e de grandes dimensões.
Para o carteiro, valeu pela possibilidade desta vivência. Nós, 
aguardamos, serenamente, o feedback desta iniciativa, que 
queremos que continue, marcando esta Instituição como 
sendo justa, positiva e humana!

Daremos notícias…
Alice Rodrigues | Vera Torres

BANDEIRA PORTUGUESA EXPEDIDA PARA O MUSEU CR7
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OPERAÇÃO DE 
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TESTAGEM AOS PROFISSIONAIS DA MISERICÓRDIA DE PERNES

Todos os profissionais da Misericórdia de Pernes, na manhã do dia 04 de maio de 2020, foram submetidos 
à realização de teste ao SARS-COV-2, no âmbito da operação que a Comunidade Intermunicipal da Lezíria 
do Tejo, em conjunto com a Câmara Municipal de Santarém, Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, 
Segurança Social e Proteção Civil, levou a efeito, tendo cabido à Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa fazer a análise laboratorial.
Recebemos os resultados dos 
testes, no dia 08 de maio, felizmente 
todos negativos, situação que nos 
deu alguma tranquilidade, embora 
relativa. Semana de ansiedade, 
jamais esquecida por todos aqueles 
que foram sujeitos a esta operação, 
por aquilo que ela implica quando 
se trabalha numa missão de 
salvaguarda de outros!

Alice Rodrigues | Vera Torres
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A ALEGRIA DE COMUNICAR TODOS OS TESTES NEGATIVOS!

Respeitando a lógica hierárquica, e depois de analisada a listagem que 
nos foi enviada pela Faculdade de Farmácia de Lisboa, o senhor 
Provedor comunicou aos elementos da Mesa Administrativa, aos 
profissionais e aos utentes e, posteriormente, às suas famílias, por meio 
de comunicado, o resultado dos testes realizados, ao que todos 
aplaudiram e as imagens falam por si!
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AS VISITAS VIRTUAIS EM
ALTERNATIVA ÀS VISITAS PRESENCIAIS

Num tempo em que, a todos, se pede distanciamento social, 
constatamos que o mesmo pode ser físico, mas não será, certamente, 
emocional.
E foi com esta crença que, na impossibilidade da realização de visitas 
presenciais nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, reforçámos 
outras formas de comunicação, colocando o digital ao serviço do social.
As videochamadas ajudaram, assim, a manter utentes e familiares mais 
próximos, e, simultaneamente, em profundo zelo pela segurança uns 
dos outros, como seria desejável no contexto pandémico em que 
vivemos.

Alice Rodrigues | Vera Torres



CRECHE BERÇO DO ALVIELA

Felizmente, a reabertura!

Devido à situação vivida no país, foi, no dia 
13/05/2020, que o Conselho de Ministros aprovou 
medidas extraordinárias e de caráter urgente face à 
situação de pandemia epidemiológica do COVID-19.
Deste modo, ficaram suspensas as atividades 
presenciais de crianças na creche. Foi, desta forma 
inesperada, que todos, crianças, pais, profissionais, 
tivemos que nos reajustar a esta realidade.
Assim, e durante o período de encerramento, os 
profissionais da creche executaram trabalho em 
diferentes setores do Lar de Idosos, tendo-se 
constituído numa experiência enriquecedora e de 
aprendizagem. 
Recentemente, e desde que foram emanadas 
orientações relativamente ao desconfinamento e à 
reabertura das creches, temos levado a efeito uma 
série de ações, que estão no Plano de Contingência, 
como sejam procedimento prévios à sua reabertura:
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b tcommo sejam procedimento prévios à suaa reabertura:

• Assegurar a limpeza geral das instalações da 
creche;

• Assegurar a desinfeção geral da creche;
• A higienização dos espaços, em conformidade 

com a Orientação 014/2020 da DGS;
• Testagem de rastreio à COVID-19 aos 

profissionais;
• Preparação e sinalização visível dos espaços, 

criando diferentes circuitos de entrada e de saída;
• Implementação de procedimentos de vigilância 

ativa e cumprimento rigoroso de todas as 
orientações da DGS;

• Reorganização de processos, optando pela 
desmaterialização e privilegiando os meios 
digitais;

• Formação/informação a profissionais e pais.
Assim, encontra-se a Creche Berço do Alviela 
preparada para cumprir com a sua missão, apoiando 
as famílias que têm necessidade de nos confiar os 
seus filhos, porque precisam de garantir a sua 
subsistência. Estaremos, com toda a certeza, 
empenhados para dar o nosso melhor, num trabalho 
de rigor, responsável e seguro!

Cátia Silva
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DESINFEÇÃO EXTERNA E INTERNADESINFEÇÃO EXTERNA

Uma forma de prevenção

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, ao longo deste tempo 
pandémico, tem vindo a realizar diversas ações de combate a um 
possível contágio pelo SARS-COV-2.
Assim, e através de empresas externas, devidamente certificadas, 
de uma forma regular, tem procedido à desinfeção bacteriológica 
e virológica de todas as suas estruturas.
Para além disso, no exterior, nas áreas adjacentes e envolventes 
às infraestruturas da Misericórdia, igualmente, se tem realizado a 
desinfeção destes espaços.
Estas diligências foram bem aceites por todos, uma vez que foram 
compreendidas como necessárias.

Alice Rodrigues | Vera Torres



OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LAR DE IDOSOS
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Continua, e em força, apesar de tudo!

Contrariamente à generalidade do país, em           
que grande parte das empresas deixaram 
temporariamente de laborar, tendo obrigado 
muitos profissionais a ficar em casa, esta não foi a 
realidade nem para os profissionais que trabalham 
na Santa Casa, que ainda tiveram mais trabalho do 
que é habitual, nem para os profissionais que 
trabalham na obra.

Alice Rodrigues | Vera Torres
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REUNIÕES E AÇÕES FORMATIVAS EM TEMPOS DE COVID-19

A Instituição não deixou de participar e realizar reuniões e ações formativas, tendo em vista a melhoria e 
capacitação dos seus profissionais e do seu modus operandi.
No entanto, a forma de as realizar deixou de ser presencial e passou a formato webinar, ou seja, realizadas por 
via da internet.
Todos, dos diferentes setores e categorias, pudemos comunicar desta forma, e, por estranho que pareça, o 
difícil e complicado é afinal fácil e está acessível a cada um.
O COVID-19 trouxe algumas alterações, que provavelmente ficarão. Esta será uma delas, no nosso entender. 
Ganha-se tempo e desperdiçam-se menos recursos.

Alice Rodrigues | Vera Torres



PARAFRASEANDO O DIRETOR DA SEGURANÇA SOCIAL, DR. RENAT
“QUEM CONSEGUIR ULTRAPASSAR ESTE TEMPO, FICARÁ PREPARA

É este o sentimento da generalidade dos profissionais da 
Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP), que se 
envolveram, desde a primeira hora, com espírito de 
resiliência, unidade e sentido de missão.
Foi muito o que se fez e se continua a fazer, tendo existido 
a necessidade de replanificar todo o modus operandi da 
Instituição.
Fazendo a contextualização, ainda não existia nenhum caso 
em Portugal de SARS-COV-2 (COVID-19), em meados de 
fevereiro, já a SCMP dedicava a devida importância a este 
assunto, que jamais se perspetivava que evoluísse de uma 
forma pandémica, como a que estamos a assistir. 
Toda a equipa levou a efeito um conjunto de ações que 
procuravam antecipar alguma situação que viesse a 
verificar-se, ações universais à totalidade das respostas 
sociais e dos seus profissionais.
Temos trabalhado para que não existisse nenhum caso, 
embora essa situação possa ser inevitável, atendendo ao 
facto de não se perspetivar para já, nem para tão cedo, uma 
solução para o problema. E como não se podem controlar 
todas as variáveis, e o vírus é invisível, temos a consciência 
que corremos o risco, à semelhança de outros, de 
poderem vir a existir possíveis casos. No entanto, e se tal 
vier a acontecer, e fazendo um paralelismo com o que 
acontece a nível nacional, que possamos, enquanto 
Misericórdia, não ser atingidos de forma massiva, mas de 
forma controlada, em que os meios que temos ao dispor 
possam responder, cabalmente, àqueles de quem cuidamos. 
Não falaríamos em planalto, nem em picos, mas sim de ir 
resolvendo casos pontuais que, eventualmente, possam 
aparecer.
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DA SEGURANÇA SOCIAL, DR. RENAT
SAR ESTE TEMPO, FICARÁ PREPARA
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TO POSSANTE BENTO,
ADO PARA TUDO!”

Ao nível dos recursos humanos, foram organizadas e implementadas diferentes medidas, das quais destacamos:
• Ações de Formação atempadas, promovidas em parceria com a Unidade Saúde Familiar do Alviela, e outras 

internas;
• Redefinição de equipas de trabalho, distribuindo-as por áreas e setores de forma mais permanente;
• Alteração de local de toma de refeições, para alguns trabalhadores, diminuindo o fluxo no refeitório 

principal e promovendo o distanciamento social e descruzamento entre equipas;
• Alteração de fardamento para outro compatível com o que atual situação exige e, para além disso, passou o 

mesmo a ser lavado na própria Instituição, deixando de ir para os domicílios dos trabalhadores (todos usam);
• Obrigatoriedade da monitorização diária da temperatura;
• Implementação de obrigatoriedade da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual;
• Intensificação da comunicação interna, por meio de orientações de registo diário, em que cada colaborador 

fica informado dos avanços ou das alterações ao Plano de Contingência.
Capacitamo-nos para o pior, esperando o melhor, designadamente com:

• Aprovisionamento de bens de primeira necessidade, EPI’s, rouparia, alimentares, medicamentosos e outros;
• Ações de desinfeção interna e externa, em todas as estruturas residenciais e viaturas, com a periodicidade 

recomendada, por entidades externas;
• Preparar unidade de retaguarda com 20 camas para possíveis utentes com SARS-COV-2 (COVID-19) 

positivo, na Casa Social;
• Capacitar as estruturas com pontos de desinfeção das mãos, nas entradas, saídas, corredores e zonas 

comuns;
• Capacitar as estruturas com áreas específicas para realização de isolamento profilático;
• Capacitar os espaços comuns com divisórias em acrílico para promover a segurança dos seus utilizadores;
• Redefinição de circuitos de recolha e transporte de lixo;
• Redefinição de circuitos de recolha e transporte de roupas;
• Reforço diário na desinfeção e higienização dos espaços.

No que respeita aos utentes, foram várias as intervenções, destacando-se:
• Alteração dos Planos Individuais de Intervenção, ajustando as diversas atividades ao contexto pandémico;
• Promover o isolamento e o distanciamento social, na medida do possível, sendo que as visitas foram 

suspensas;
• Redobrada monitorização diária da temperatura e outros sinais vitais;
• Redefinição de procedimentos de acompanhamentos a serviços médicos;
• Redefinição de procedimentos de comunicação com o exterior, nomeadamente através de videochamadas, 

para além dos telefonemas;
• Reforço das medidas de higiene e desinfeção das mãos, assim como dos objetos pessoais;
• Reforço da comunicação com os familiares, através de comunicados semanais sobre o ponto da situação na 

Instituição.
Agora, que já passámos da fase de emergência para a de desconfinamento, a Instituição continua com o princípio 
de “capacitar, testar, isolar, cuidar”, numa atitude regular e preventiva, até que a vacina possa vir a surgir, pois, caso 
contrário, estamos todos na iminência de poder contrair o vírus, não só nas Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas mas também nas restantes respostas, que, de forma gradual, vão retomando a sua atividade.

Alice Rodrigues | Vera Torres

Ao nível dos recursos humanos, foram organizadadadasasas e implementadas diferentes medidas, das quais de
• Ações de Formação atempadas, promovidadadas ememm parceria com a Unidade Saúde Familiar do Alviela

internas;
• Redefinição de equipas de trabalho, didiststtririribububuininnndododoo-aaas ss popopp r r áráráreaeaae ss s ee ee sesesetotot res de forma mais permanent
• Alteração de local de toma de rererefefeiçiççõeõeões,s,s,, pparrra a a alaa gugug nsss ttrar bababalhlhlhadada orrreese , diminuindo o fluxo no r

principal e promovendo o dddisisistatanccnnciaamememem ntntto ooo o ssosososocialll ee ddddesscrcrcrcruzuzuzuu ammmammmenenenenentototo entntntre equipas;
• Alteração de fardamento o o paapararara ooouttuutrororoooo ccccomoo patítíívveev l  ccom o o ququqq e ee aatual l sisitutuuaaça ão exige e, para além disso, p

mesmo a ser lavado na pprp ópóppó riririiiaa a a a IInInInInststtstititittuiuiuiu ççãção, ddeieieiixxaxaandndndnndoo ooo dededee iir r papaap rararar oos dododomicíliososos ddos trabalhadores (tod
• Obrigatoriedade da monnnitittitororro izizizaação dddiiáiiáriiir a a dadaddadaada tttttememme pepepep rarratuttuurarara;;
• Implementação de obrigatorororieieiedadadd ddedeeedee ddda a a utuutililizzzaaçaçãoooo ddoss Equuippammmeeene tos de PPProror teteteteçãçãção oo Innnddid vivividududual;
• Intensificação da cooomumumunininicacc ção ininninteternnrnrnaa,, ppor mmeieieiooo dedede oo iririenentatataçõçõçõõç eseses dddee e reregigigg stststo dididiárárárioiooi , , eememe qqque cada colabo

fica informado dos aaavanççooso  ou dass s ss alala teteerraraçõçõçõeseses aaaoo PlPlPlP ananoo o dedede CCConontitingnggênênêncciia...
apacitamo-nos ppparaa a o o o pipipiororor, esssppeperaranddnddoo o oo o mememelhlhlhoror, dedesisiigngnggnadadadama eenene tee ccommm:
• Aprovisionnnamma ennne tototo dddee bebebensss ddde primeiraaa nnece essidaaaddded , EPEPPI’s,, rrouououppaparia,a, aalililimmmeeeentn areseses, , , mememeediddidicacacammmentosos e ou
• Ações de desssinininfeffeçãçãçãoo innnttternnna ee externaa,a, eeeem m tototodas aaasa  eststttrurururututututurras ressiiiddenccciaaisi eee viatuttuturararas,ss, cccomomomom a periodici

recomendadadadaa,a, pooror eeentntnttidididadeees eexternananas;s;s;
Preparar uuunnidadedee ddde e e rereretatt guuuaararda com 22000 camas pppapararara ppppossísííveveisis uuutttetennteses cccomomoom SSSSARARARS-COCOCOCOV-2 (COVID-
positivo, na CCCasa a a a SoSSoSociccic ala ;
Capacitar as eeestststrurur tuuuurarraras s s s cococomm m pop ntososs ddde deesisis nfeçãoãoooo dddasassas mmmããoãos,s,s, nas entrraradddas, ssaíídas,s,s, corredores e zon
comuns;
Capacitar as estrururutututt raaaas ss cococomm ááráreeae s ese pepeepecícífifificacacaas ss papapara reeeealizaaçãçãçãçãç o ded  isososooollalalalamememeentntnto o prrrofofofili ático;o;o;
Capacitar os espaçaçaççoso  commmuns s cooom dddidivivivisósósóósóriiririasasas eemm m acrírííllil cococo ppparara prprprprprroomomovovver aaaa seeegurrrança ddddososss seus utilizadore

edefinição de cccirirircucucuiititos ddde recocooc lhl a e trtrananana spspsppororoortetete dde liilixxxox ;
edefinição deee cccirirircucucuitos ddee e rrreccocoolhlha ee e e trrraananspsporortetete dde roroooupas;
eforço diário na dededeesisisis nfn eçãoooão e hhhigigigieieninizazaçãção dos espapp çoooos.
 respeita aos utenntetetes, foraama  váráráriaiaias s asasas iiintntntereervvençnççõeõeões,s,s, ddddeesesstatattacccando-se:
eração dos Planos IIIIndndndividuauauaisii  de Intervenção, ajuststtanananndoddo as diversas atititivivividadaadeddedes aoaoao conntetetexto pandémico;
mover o isolamento oo e o diiistststanaa ciamento social, na mememedidididadd dddoo o o popopossssssívívívelelel, , sesesendndnddooo quququeee aasa  visitas foram 
pensas;
obrada monitorizaaaçãçãç o diiárárárá iaiaia ddda a a tetetempmpmperereratatatattuuurura a e e e ee ououo ttrtrtrt osossos ssinnnninnnaiaiiaiaiss ss vivivv tataisis;;;
finição de procedididiimemementnntososos dddee e accca omomommmpapapapapannhnhamamennnnentottottos aa a seseses rrvrvrvr içiçiççosossos mmmmédédicososos;
finição de procedimentos de comumumuniniininiccacacacaçãçãção cococoocoomm mm oo o exterior, nononon meadddamente através de videochamadas, 
além dos telefonemas;
ço das medidas de higiene e desinfeção das mãos, assim como dos objetos pessoais;
o da comunicação com os familiares, através de comunicados semanais sobre o ponto da situação
ção.
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Sede Social –Provedoria | Serviços Administrativos
 Largo Maria Caetano – Casa Social
 2000-495 Pernes
  Tel.: 243 446 070 | Fax: 243 446 079
 Email: provedoria@scmpernes.pt | secretaria@scmpernes.pt
 
Lar de Idosos
 Rua Eng.º António Torres, n.º 184
 2000-495 Pernes
 Tel.:243 446 070 
 Email: lar@scmpernes.pt
 
Lar de Grandes Dependentes
 Largo da Misericórdia
 2000-493 Pernes
 Tel.: 243 446 070
 Email: lgd@scmpernes.pt
 
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
 Rua Comendador José Gonçalves Pereira
 2000-493 Pernes
 Tel.: 243 446 070
 Email: lsjd@scmpernes.pt
 
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
 Edifício Lucrécia Sequeira – Rua Carlos Theriaga Júnior
 2000-495 Pernes
 Tel.:243 448 119 | 243 448 120
 Email: geral.scmpernes@rlis.pt
 
Creche Berço do Alviela
 Rua Eng. António Torres – Quinta da Torre
 2000-495 Pernes
 Tel.: 243 446 070
 Email: creche@scmpernes.onmicrosoft.com
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