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MEDIDAS PARA VISITAS 
 

Caros familiares, 

Face à contínua situação epidemiológica do país e do mundo, e tendo em 

consideração as orientações da Direção-Geral da Saúde Orientação 11/2020, de 11 de 

maio, a Direção da Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa informa, mediante 

algumas restrições, que irão ser retomadas as visitas a partir do dia 18 de maio, sendo 

obrigatório o cumprimento das seguintes orientações: 

 

1. As visitas serão feitas na sala à entrada da instituição, que foi preparada para este 

efeito e onde poderão estar no máximo 2 familiares; 

2. O utente ficará numa sala com ligação interior a esta, havendo separação física (feita 

com equipamento apropriado e adaptado) entre as duas salas 

3. Em alternativa, e quando houver condições atmosféricas favoráveis, a visita deverá 

ser realizada no espaço exterior (jardim) na Instituição que também estará preparada 

com as devidas condições de distanciamento físico obrigatórias.  

4. A instituição tudo fará para que o distanciamento físico seja sempre mantido, pelo 

menos, 2 metros entre as pessoas, e identificando, visivelmente, as distâncias; 

5. A visita só pode ser efetuada após agendamento prévio por contato telefónico. O 

agendamento deverá ser feito com a máxima antecedência possível, no minino 

durante o período da manhã entre as 9h30 e as 11h30; As visitas a realizar no fim de 

semana terão de ser agendadas até às 16h30 de sexta-feira. 

6. Cada visita não pode exceder os 30 minutos de duração. (de forma a garantir que 

todos os utentes terão visitas nos horários previstos para o efeito devendo ser 

rigorosamente respeitado); 

7. As visitas poder-se-ão realizar todos os dias, no período das 14h00 às 17h00 

8. O visitante procede obrigatoriamente à higienização das mãos com solução à base 

de álcool no início e no final da visita. Irá estar também disponível à entrada da 

instituição um tapete para desinfeção do calçado. 

9. O visitante tem de trazer, obrigatoriamente máscara (preferencialmente máscara 

cirúrgica) e usá-la durante todo o tempo da visita. 

10. É expressamente proibido levar e entregar bens de qualquer espécie aos utentes.   
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11. A instituição procederá a um registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto e 

utente visitado; 

12.  O visitante apenas tem acesso à sala de visitas estando expressamente proibido de 

circular noutras áreas da Instituição. 

13.  As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou que estiveram em 

contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não 

podem realizar ou receber visitas. 

14. Os visitantes que testem positivo a COVID-19 devem informar a Instituição e a 

autoridade de saúde local, caso tenham visitado a instituição até 48 horas antes do 

início dos sintomas. 

15. Estas medidas poderão ser alteradas de acordo com a evolução da situação de pandemia e 

com diretrizes da DGS. 

A medida já adotada no início da pandemia, sobre o regresso dos utentes que por 

motivos de saúde / outros tiverem de sair da instituição, será mantida. O que significa que 

cada utente que se ausente da instituição ficará obrigatoriamente em quarenta após o 

regresso à mesma.  

Comprometemo-nos a manter os meios para que os utentes possam comunicar 

com os familiares e amigos através de vídeo chamada ou telefone. 

São tempos de cooperação, compreensão, força e união, em que todos temos de 

fazer o que é possível para garantir a continuidade das nossas atividades, e em 

simultâneo assegurar a segurança e o bem-estar de todos. 

 Lamentamos o incómodo que tais medidas possam causar, mas o mais importante 

é a segurança e bem-estar de todos. 

Trata-se de um momento absolutamente extraordinário, pelo que contamos com o 

bom senso e a colaboração de todos. 

Tudo vai passar e iremos ficar bem com toda a certeza! O ser Humano é um ser 

extraordinário! 

 

A presidente, 

 


