
 

 

Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Verride 

 
PLANO DE RETOMA DAS VISITAS EM ERPI DO CPSSV 

(Actualização de 25 de Agosto de 2020) 
 
De acordo com as indicações das entidades competentes o Centro Paroquial de Solidariedade de Verride 
irá iniciar a realização de visitas de familiares dos utentes de ERPI a partir do dia 20 de maio de 2020. 
 
Contudo, estas deverão obedecer a determinadas regras, de acordo com a informação nº 11/20202 de 
11/05/2020 e devidamente adaptada às condições existentes nesta instituição. 
Para segurança dos nossos utentes, só podem ser autorizadas as visitas que cumprirem com todas as 
regras abaixo estabelecidas, pelo que agradecemos a compreensão e cooperação de todos. 
 
•  As visitas têm de ser marcadas previamente através do número de telemóvel 967409305, de segunda 
a sexta feira no horário das 10h00 às 17h00 e com um mínimo de 2 dias de antecedência. A profissional 
de contacto é a Helena Curado; 
 
•  Não é permitida a entrada das visitas nas instalações da ERPI; 
 
•  É obrigatório o registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto e residente visitado; 
 
•  Só é permitida uma visita por utente, de cada vez; 
 
•  Só poderão realizar-se 3 visitas por dia; 
 
•  Por razões de segurança o visitante deve ser de preferência um familiar e para proteção do utente 
deve ser sempre o mesmo; 
 
•  Cada utente não poderá receber mais do que uma visita por semana e cada visita terá uma duração 
máxima de 15 minutos por utente; 
 
•  As visitas decorrem de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Segunda e Quinta- feira das 
16h30 às 18h30; Terça, Quarta e Sexta – Feira das 15h00 às 17h00. 
 

• A partir de 1 de setembro de 2020, o horário das visitas é alargado também aos fins de semana e 
feriados, nas seguintes condições:  

o 1 visita por utente, com o máximo de duração de 20 minutos 
o É imposto um intervalo de 20 minutos entre visitantes, de forma a efetuar uma correta 

higienização dos espaços; 
o Os horários de visitantes serão os seguintes: das 14h30 às 16h45; 
o O local das visitas será o mesmo; 
o As marcações de visitas presenciais serão efetuadas através do número de telemóvel 

967409305, até ao último dia da semana útil no horário das 10h00 às 17h00. A 
profissional de contacto é a Helena Curado; 

o Só poderá haver marcação de nova visita, para o mesmo utente ou visitante, no último 
dia útil da semana seguinte; 

 



•  É obrigatório manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico, etiqueta 
respiratória e higienização das mãos (desinfeção com solução à base de álcool ou lavagem com água e 
sabão); 
 
•  É obrigatório o uso de máscara cirúrgica que é da responsabilidade do visitante, e que só a deve 
retirar após terminar a visita e sair das instalações;  
 
•  O visitante não deve tocar em superfícies aquando da visita; 
 
•  Não são permitidos contactos, apertos de mão, beijos ou abraços; 
 
•  Não é permitido trazer objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos;  
 
•  Os visitantes não poderão fazer-se acompanhar dos seus pertences junto do utente;  
 
•A visita será feita no exterior do CPSSV, o visitante deverá respeitar as zonas demarcadas para cumprir 
com as medidas de distanciamento social. Em caso de mau tempo as visitas serão desmarcadas e 
reagendadas; 
ATENÇÃO: 

• Utentes que se encontrem em estado de isolamento não poderão receber visitas; 

• As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou em contacto com um caso suspeito 
ou \ confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não devem realizar ou receber visitas; 

• Os visitantes que testem positivo a COVID 19 devem informar a autoridade de saúde local, caso 
tenham visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas.  

  
Para utentes acamados: as normas a cumprir são as mesmas, no entanto as informações mais detalhadas 
serão prestadas pelo CPSSV. 
  
Pedimos a vossa colaboração para que seja possível assegurar as melhores condições de segurança para 
todos. 
 
Verride, 28 Agosto 2020 
A Direção 
 


