Como actuar na presença de pessoa doente ou suspeita de
estar doente por COVID-19
* COMUNICADO AOS HÓSPEDES*

➢ O funcioná rio e/ou hó spede deverá de imediato comunicar à Direcçã o – Anabela Coimbra via:
+351968052547, WhatsApp, quintadasbeldroegas@gmail.com ou via operador turı́stico onde
reservou, para que seja accionado o plano de prevençã o interno em caso de suspeita;
✓Qualquer contacto com a pessoa suspeita deverá ser feito com protecçã o (má scara, bata,
luvas);
✓Conduçã o da pessoa à á rea de isolamento designada - A Quinta das Beldroegas estabeleceu
uma á rea de isolamento para colocaçã o do trabalhador com sinais, sintomas e ligaçã o
epidemioló gica compatı́veis com a deXiniçã o de caso suspeito. O objetivo é de impedir que
outros trabalhadores possam ser expostos e infetados, nã o se veriXicando assim uma
propagaçã o da doença na empresa e na comunidade.
➢

DeXiniçã o da á rea de “isolamento” da QB – Quarto #2 do Edi-ício Principal/Recepção (A
á rea de isolamento respeita as regras consagradas pela Orientaçã o 006/2020 da DGS)
✓Contacto com a linha SNS24 (808 24 24 24) de forma a avaliar o caso e fazer o devido
acompanhamento clı́nico;

➢ A pessoa doente nã o deve sair da QB - Quinta das Beldroegas. Nã o devemos permitir que vá ao
centro de saú de, a consultó rio privado ou à urgê ncia do hospital;
➢ Aguardar as instruçõ es dos proXissionais de saú de;
➢ A Autoridade Local de Saú de poderá optar por enviar a pessoa para o Hospital de referê ncia da
á rea ou nã o, dependendo da situaçã o clı́nica do doente;
Posteriormente e com a Coordenaçã o da Direcçã o da QB - Quinta das Beldroegas:
➢ Nos casos suspeitos de COVID-19, os proXissionais de limpeza e roupa aguardaram o resultado
do diagnó stico laboratorial de conXirmaçã o do caso suspeito ou nã o, antes de iniciar os
procedimentos de remoçã o da roupa e a limpeza;
➢ IdentiXicaçã o e rastreio imediato de todas as pessoas e locais utilizados pela pessoa suspeita;
➢ Limpeza e desinfecçã o de todas as á reas suspeitas de contacto;
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