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Plano de Operacionalização das Visitas 

1. Todos os familiares devem contatar a Instituição para agendamento das visitas de 

acordo com o plano de marcações. 

2. As visitas decorrem no exterior do edifício, com as devidas distâncias de segurança, 

quando o tempo não o permitir, as visitas ficam no exterior do edifício e os utentes 

ficam numa sala separados por uma janela.  

3. Sempre que termine uma visita, o espaço deve ser higienizado (vidro, cadeiras, 

bancos, etc.) 

4. Todas as visitas devem ser registadas com Data, Hora, Nome dos familiares (2), 

Contato e identificação do utentes a visitar. 

5. As visitas deverão ser marcadas com o mínimo de 24 horas de antecedência através 

dos números 245604223 ou 924478280 durante o horário de expediente, as marcações 

para visitas ao fim de semana só poderão ser aceites até ás 17horas de sexta-feira. 

6. O número de visitas diárias á totalidade dos utentes da ERPI está limitado pelo que 

nem sempre será possível marcar a visita para o dia pretendido. 

7. As visitas aos utentes terão a duração máxima de 20 minutos e decorrerão com real 

afastamento entre utente e visitante. 

8. Os visitantes devem utilizar mascara, preferencialmente cirúrgica, durante todo o 

período de permanência na Instituição. 

9. As visitas ficam limitadas a 2 visitantes em simultâneo uma vez por semana por 

utente. 

10. Os visitantes não devem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou produtos para 

entregar aos utentes. 

11. As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com contato com um 

caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias não devem efetuar 

visitas. 

12. A Instituição continua a disponibilizar os meios para que os utentes possam comunicar 

com os seu familiares através de videochamadas ou telefone. 

Para qualquer dúvida deverá ser contatada a Diretora Técnica 

AGRADECENDO A COMPREENSÃO DE TODOS, O RESPEITO E O CUMPRIMENTO 
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