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OBJECTIVOS 
 

O conjunto de modificações apresentadas neste documento tem como objectivo aplicar as 
melhores práticas recomendadas na mitigação dos efeitos da COVID-19 e organizar a 
operacionalidade do negócio. 

Estas deverão ser medidas temporárias; as alterações a aplicar futuramente serão partilhadas 
atempadamente, de acordo com a evolução da situação pandémica, e de acordo com as 
operações necessárias ao retorno à normalidade do negócio. 

As instruções presentes neste documento devem ser rigorosamente seguidas, assim como as 
instruções da Direcção-Geral de Saúde e do governo local. 
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FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPA 

Todos os colaboradores tiveram formação e têm acesso ao presente protocolo interno, 
disponível para consulta na recepção e no balneário do housekeeping. 

Os colaboradores tiveram formação acerca do cumprimento das medidas de prevenção e 
controlo de infecção relativamente ao surto de COVID-19, nomeadamente os procedimentos 
seguintes: 

• Higienização das mãos: 
o Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20 

segundos; 
o Em alternativa, a higienização das mãos pode ser efectuada com o gel 

desinfectante de base alcoólica disponibilizado, cobrindo todas as superfícies 
das mãos e esfregando até estarem secas. 
 

• Etiqueta respiratória: 
o Deve-se tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar um lenço de papel, 

que deve ser imediatamente colocado no lixo; 
o A higienização das mãos é obrigatória após tossir, espirrar ou assoar; 
o Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

 
• Conduta social: 

o Deve ser respeitada, sempre que possível, a distância social com os outros 
colaboradores e/ou clientes, principalmente se espirrar ou tossir; 

o Não partilhar comida, copos, utensílios ou toalhas; 
o Evitar cumprimentos físicos (beijos e apertos de mão); 
o As reuniões serão feitas apenas quando estritamente necessárias e cumprindo 

sempre a regra de distanciamento entre os presentes; 
o Sempre que possível, as comunicações com fornecedores deverão ser feitas por 

email ou telefone, não presencialmente. 

Os colaboradores foram também informados que devem auto monitorizar diária da 
temperatura corporal à chegada com um termómetro digital disponibilizado no balneário do 
housekeeping, bem como possíveis sintomas da doença, como tosse ou dificuldade respiratória. 
Os colaboradores que apresentem temperatura superior a 37.5°C devem regressar a casa. O 
registo da temperatura deve ser efetuado diariamente pelos próprios em suporte de papel. 

Os colaboradores receberam também formação sobre o cumprimento das normas da Direcção-
Geral de Saúde relativas à limpeza de superfícies e tratamento de roupas no estabelecimento, 
que estão explicitadas no Capítulo sobre “Limpeza e desinfecção de instalações e 
equipamentos” (págs. 18 a 22) deste documento. 
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DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

O quadro seguinte determina os níveis de responsabilidade de todos os intervenientes no Plano: 

INTERVENIENTE RESPONSABILIDADE  
Administração  
(Hélder Costa) 

Avaliar e validar o presente Protocolo Interno. 

Direcção de Alojamento 
(Daniela Valdiviesso) 

• Acompanhar as orientações das autoridades 
• Manter o Protocolo Interno, segundo as orientações e adequando às 

especificidades do alojamento 
• Coordenar as equipas na aplicação do plano 
• Veicular as informações e formações necessárias a todas as áreas operacionais 

do alojamento 
• Garantir stock de todos os produtos e materiais necessários, definidos no 

presente Plano: 
o Kit com água e alimentos não perecíveis; 
o Contentor de resíduos com abertura não manual e respectivos sacos; 
o Sacos de recolha de roupa usada; 
o Solução desinfectante cutânea que tenha pelo menos 70º de álcool; 
o Materiais de limpeza (panos e toalhitas desinfectantes); 
o Desinfectantes 
o Kits individuais 
o Máscaras cirúrgicas 
o Luvas descartáveis 
o Termómetros 
o Equipamentos de Protecção Individual para a limpeza dos quartos 

(luvas, máscaras, óculos de protecção, cobre-pés e batas) 
• Contactar a linha Saúde24 em caso de suspeita de cliente infectado 
• Providenciar a abertura da sala de isolamento, nos casos aplicáveis 
• Contactar a equipa de housekeeping para a colocação de produtos e 

equipamentos necessários na sala de isolamento 
• Acompanhar o suspeito de infecção à sala de isolamento 
• Informar o Médico do Trabalho responsável em caso de suspeita de infecção e 

validação ou não do caso suspeito 
Trabalhador que 
apresente suspeita de 
infecção 

• Informar a Direcção de Alojamento (preferencialmente por via telefónica) 
• Dirigir-se para a sala de isolamento, definida no Plano 
• Na sala de isolamento, contactar a linha Saúde24 (808 24 24 24) 
• Após avaliação pelo SNS24, informar a Direcção de Alojamento da validação ou 

não do caso suspeito 
Médico do Trabalho 
responsável 

• Efectuar as diligências previstas na lei sobre Medicina do Trabalho 
• Manter contacto com a DGS sobre o caso em questão 

Housekeeping • Retirar eventuais materiais não-laváveis da Sala de Isolamento, em caso de 
necessidade 

• Colocar os produtos e equipamentos necessários na sala de isolamento  
• Cumprir com os pontos do capítulo sobre “Limpeza e desinfecção de 

instalações e equipamentos” (pág. 18 a 22), na remoção da roupa de cama e 
preparação das camas de lavado, bem como na limpeza do apartamento. 
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INFORMAÇÃO AOS CLIENTES 

Os clientes têm acesso ao Protocolo Interno através de um link disponibilizado no email de 
confirmação de reserva. O link direcciona para uma página do website baumhaus.pt, com toda 
a informação relativa à aplicação do presente Protocolo Interno. 

São disponibilizados também em anexo ao referido email os panfletos da Direcção-Geral de 
Saúde relativos às recomendações de higienização das mãos, bem como as normas de etiqueta 
respiratória e conduta social: 

• Higienização das mãos: 
o Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20 

segundos; 
o Em alternativa, a higienização das mãos pode ser efectuada com a solução 

desinfectante cutânea que tenha pelo menos 70º de álcool, disponibilizado nas 
zonas comuns do edifício, em cada um dos apartamentos e em kits individuais 
entregues aquando do check-in. 
 

• Etiqueta respiratória: 
o Tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar um lenço de papel, que deve 

ser imediatamente colocado no lixo; 
o A higienização das mãos deve ser efectuada após após tossir, espirrar ou assoar; 
o Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

 
• Conduta social: 

o Deve ser mantida sempre que possível uma distância entre colaboradores e 
clientes, nomeadamente se espirrar ou tossir; 

o Evitar cumprimentos físicos (beijos e apertos de mão); 
o Sempre que possível, as comunicações deverão ser feitas por email ou telefone, 

não presencialmente. 

Os clientes são também informados das medidas de prevenção em vigor, que podem ser 
consultadas no presente documento, no capítulo sobre “Limpeza e desinfecção de instalações e 
equipamentos” (pág. 18 a 22). 
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 COMUNICAÇÃO AOS FORNECEDORES E OUTRAS ENTIDADES 

Os fornecedores da Baumhaus foram informados do conjunto de medidas a implementar que 
visam limitar as possibilidades de contágio em resultado de contactos nas nossas instalações. 

Assim, foi-lhes solicitado que colaborem com o nosso Protocolo Interno e que evitem todas as 
interacções desnecessárias. 

No caso em que estas sejam efectuadas, estão em vigor as seguintes medidas: 

• Horário de recepção de mercadorias: 9h – 16h (dias úteis); 
• Toda a entrega de mercadoria deverá ser feita na presença de Daniela Valdiviesso; 
• A mercadoria deverá ser descarregada junto à porta principal, no corredor de entrada; 
• Nenhum fornecedor deverá entrar nas áreas restantes do edifício; 
• Não haverá contacto físico com nenhum funcionário da Baumhaus; 
• Deverá ser respeitada a distância social; 
• Sempre que possível, solicitamos que as facturas e guias sejam enviadas em formato 

electrónico. 
 

Serão tomadas todas as medidas necessárias para que, sem prejuízo das medidas acima 
identificadas, os nossos serviços se continuem a processar com a normalidade possível face às 
circunstâncias. 
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 LISTA DE CONTACTOS 

A lista de contactos permite identificar trabalhadores ou fornecedores que estiveram em 
contacto próximo com um possível caso infectado de COVID-19. O tipo de exposição determina 
o tipo de vigilância, de acordo com a lista abaixo. 

 

 Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 

DE
FI

N
IÇ

ÃO
 

Trabalhador do mesmo posto de trabalho ou 
equipa do caso (gabinete, sala, balneário, zona até 
2 metros); 
 
Clientes alojados no mesmo quarto do caso; 
 
Trabalhador ou cliente que esteve em contacto 
próximo com o caso ou que esteve com este em 
espaço fechado; 
 
Trabalhador ou cliente que partilhou com o caso 
toalhas, loiça ou outros objectos que possam estar 
contaminados. 
 

Trabalhador ou cliente que esteve em contacto 
momentâneo com o caso (ex.: em circulação no 
momento em que houve exposição a secreções através 
de espirro/tosse); 
 
Trabalhador ou cliente que prestou assistência ao caso, 
desde que seguidas as medidas de protecção 
(utilização de máscara e luvas, etiqueta respiratória, 
higienização das mãos). 

VI
G

IL
ÂN

CI
A 

Monitorização activa pela Autoridade de Saúde 
Local durante 14 dias desde a última exposição; 
 
Auto monitorização diária dos sintomas, incluindo 
febre, tosse e dificuldade respiratória; 
 
Restringir o contacto social ao indispensável; 
 
Evitar viajar; 
 
Manter-se contactável para monitorização activa 
durante os 14 dias desde a última exposição. 
 

Auto monitorização diária dos sintomas, incluindo 
febre, tosse e dificuldade respiratória; 
 
No caso dos trabalhadores, acompanhamento pelo 
Médico do Trabalho. 

Tabela 1 - Vigilância de contactos 
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PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 
 

 INSTALAÇÕES 

  SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Os clientes têm acesso ao Protocolo Interno através de um link disponibilizado no email de 
confirmação de reserva. O link direcciona para uma página do website baumhaus.pt, com toda 
a informação relativa à aplicação do presente Protocolo Interno. 

São entregues também, no momento do check-in, panfletos com as informações relativas aos 
equipamentos disponíveis e de como cumprir as medidas de prevenção referidas neste 
Protocolo. 

 

  EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO  

Estão disponíveis nas nossas instalações os seguintes equipamentos: 

• Solução desinfectante cutânea que tenha pelo menos 70º de álcool à entrada/saída do 
edifício, na zona de atendimento (recepção), wc comum, nos pisos superiores e em cada 
um dos apartamentos. Foi também incentivada a colocação de uma solução 
desinfectante na viatura do transfer para o aeroporto; 

• Sabão líquido e toalhetes de papel para secagem das mãos no wc comum; 
• Tapete desinfectante de sapatos à entrada do edifício. 

 

COLABORADORES 

  EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

Todos os colaboradores têm formação e treino adequado e estão protegidos com os 
equipamentos de protecção individual (EPI) adequados: 

• Máscara cirúrgica (substituída quando húmida ou após 4 horas de uso ininterrupto – a 
máscara não é reutilizada) – housekeeping e recepção; 

• Máscara de proteção respiratória do tipo FFP2 – limpeza dos apartamentos; 
• Luvas de uso único resistente a líquidos - housekeeping; 
• Óculos para a protecção dos olhos – housekeeping; 
• Bata impermeável, ou avental de plástico – housekeeping; 
• Cobre-pés – Housekeeping. 

Os uniformes da equipa de housekeeping devem ser lavados diariamente nas instalações e 
nunca levados para casa. A lavagem deve ser efectuada na temperatura mais elevada permitida 
pelo fabricante e separadamente de outros itens. 
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  CONDUTA 

Todos os colaboradores tiveram formação e têm acesso ao presente protocolo interno, 
disponível para consulta na recepção e no balneário do housekeeping. 

Os colaboradores foram informados que devem monitorizar a temperatura corporal à chegada 
com um termómetro digital disponibilizado no balneário do housekeeping, bem como possíveis 
sintomas da doença, como tosse ou dificuldade respiratória. Os colaboradores que apresentem 
temperatura superior a 37.5°C devem regressar a casa. O registo da temperatura deve ser 
efetuado diariamente pelos próprios em suporte de papel. 

Os colaboradores devem seguir as seguintes normas de conduta social: 

• Higienizar as mãos à entrada com uma solução desinfectante cutânea que tenha pelo 
menos 70º de álcool; 

• Lavar e desinfectar as mãos frequentemente, de acordo com as recomendações da DGS 
disponíveis para consulta no capítulo sobre “Formação e comunicação” (págs. 4 a 10) e 
afixadas no wc comum; 

• Observar as regras de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar; 
• Evitar tocar no rosto; 
• Não partilhar objectos ou comida; 
• Não usar adornos pessoais e unhas compridas; 
• Manter a barba aparada e o cabelo apanhado; 
• Limitar o uso de maquilhagem para evitar eventuais problemas dermatológicos 

provocados pelo uso da máscara; 
• Evitar o contacto físico; 
• Utilizar sempre máscara em espaços fechados; 
• Manter distanciamento social com outros colaboradores e clientes e evitar contactos 

físicos. 

 

 CLIENTES 

  EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

Todos os clientes têm à disposição no apartamento, à chegada, kits individuais com os seguintes 
itens: 

• Máscara; 
• Luvas; 
• Solução desinfectante cutânea que tenha pelo menos 70º de álcool; 
• Toalhitas desinfectantes. 

Estes kits são disponibilizados gratuitamente (1 kit por pessoa); no caso de solicitados kits 
adicionais estes serão disponibilizados sob cobrança. 

O cliente que efectuar o check-in deverá colocar uma máscara antecipadamente, antes da 
entrada no edifício. 
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  CONDUTA 

Além das medidas de conduta social já abordadas, devem ser observadas as medidas do 
seguinte Plano Individual de Protecção: 

• Será efectuada uma medição de temperatura à chegada, através de termómetro de 
infravermelhos. Esta medição não será registada. Os clientes que apresentarem uma 
temperatura superior a 37.5°C serão encaminhados para a Sala de Isolamento e o 
Protocolo de Suspeita de Infecção será activado (ver capítulo seguinte). 

• O check-in e apresentação do apartamento serão feitos apenas pelo titular da reserva. 
Os restantes hóspedes deverão aguardar no exterior ou no jardim; 

• As chaves serão entregues já desinfectadas, num envelope; 
• Caso seja da preferência do cliente, o check-in pode ser efectuado online e as chaves 

desinfectadas colocadas dentro de um envelope em local combinado; 
• O pagamento deve ser feito antes da chegada ou, caso não seja possível, através de 

Terminal de Pagamento automático, que será desinfectado em seguida. O cliente deve 
higienizar as mãos com solução antisséptica após este procedimento. 
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PROCEDIMENTOS EM CASO DE 
SUSPEITA DE INFECÇÃO 
 

 DEFINIR E ADEQUAR SALA DE ISOLAMENTO 

Definimos o balneário de clientes da zona do jardim para funcionar como Sala de Isolamento, 
enquanto se aguarda a validação do caso pela DGS e o eventual transporte pelo INEM. 

Esta Sala de Isolamento tem as seguintes características: 

• Ventilação natural; 
• Revestimentos lisos e laváveis; 
• Instalação sanitária para uso exclusivo. 

Está também equipada com: 

• Kit com água e alimentos não perecíveis; 
• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 
• Solução desinfectante cutânea que tenha pelo menos 70º de álcool; 
• Toalhetes de papel e toalhetes desinfectantes de utilização única; 
• Máscara cirúrgica; 
• Luvas descartáveis; 
• Termómetro; 
• Sacos de recolha de roupa usada. 

Estes produtos estão armazenados nos respectivos arrumos e reservados para necessidades de 
emergência. 

 PLANO DE ACTUAÇÃO 

Em caso de suspeita de infecção com COVID-19 no estabelecimento, serão accionados os 
seguintes procedimentos: 

 
  SUSPEITA DE INFECÇÃO DE TRABALHADORES 

• Qualquer trabalhador com sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 
identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de 
caso suspeito, deve informar a Daniela Valdiviesso (preferencialmente por via 
telefónica) e dirigir-se para a área de isolamento definida; 

• O trabalhador doente, já na área de isolamento, deve contactar o SNS 24 (808 24 24 24); 
• O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 
Após avaliação, o SNS 24 informa o trabalhador; 
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• Após avaliação, caso o SNS 24 informe o trabalhador sobre a não validação, o 

trabalhador deve informar Daniela Valdiviesso da não validação, e esta deverá informar 
o Médico do Trabalho responsável; 

• Após avaliação, caso o SNS 24 informe o trabalhador sobre a validação:  
 

o a DGS activa o INEM, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 
Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a 
gestão de contactos; 

o Daniela Valdiviesso informa o empregador da existência de um caso suspeito 
validado na empresa. 

• O trabalhador doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara 
cirúrgica), até à chegada da equipa do INEM, que assegura o transporte para o Hospital 
de referência; 

• O acesso dos outros trabalhadores à área de isolamento fica interditado (excepto aos 
trabalhadores designados para prestar assistência); 

• A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 
(limpeza e desinfecção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 
levantada pela Autoridade de Saúde; 

• Devem ser seguidas as regras de vigilância com contactos próximos, de acordo com as 
regras descritas na pág. 10 do presente documento. 
 

  SUSPEITA DE INFECÇÃO DE CLIENTES 

• A pessoa doente não deve sair do edifício; 
• Qualquer cliente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique outro cliente com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 
deverá informar a Daniela Valdiviesso por via telefónica; 

• Não se deve dirigir ao centro de saúde, a consultório privado ou à urgência do hospital; 
• Caso o cliente esteja no seu apartamento aquando da manifestação da queixa, deverá 

permanecer no mesmo, que funcionará como Sala de Isolamento; 
• Caso o cliente não esteja no seu apartamento, então deverá ser acompanhado para a 

Sala de Isolamento; 
• Deverá, no caso de um cliente, ser a Daniela Valdiviesso a contactar o SNS 24 (808 24 24 

24); 
• Aguardar as instruções dos profissionais de saúde que o vão atender e a decisão clínica; 
• O profissional de saúde do SNS 24 questiona quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 
24 informa sobre a validação ou não validação; 

• Após avaliação, caso o SNS 24 informe sobre a não validação, Daniela Valdiviesso deverá 
informar o Cliente dessa não validação; 

• Após avaliação, caso o SNS 24 informe sobre a validação, a DGS activa o INEM, o 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e Autoridade de Saúde Regional, 
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos; 
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• O cliente doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica) até 

à chegada da equipa INEM, que assegura o transporte para o Hospital de referência; 
• O acesso dos outros trabalhadores à área de isolamento fica interditado (excepto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 
• A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfecção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 
levantada pela Autoridade de Saúde; 

• Devem ser seguidas as regras de vigilância com contactos próximos, de acordo com as 
regras descritas na pág. 10 do presente documento. 
 

DESCONTAMINAÇÃO DO LOCAL DE ISOLAMENTO 

Em caso de confirmação de caso validado, deve ser accionado o protocolo de higienização e 
assinalar-se as acções tomadas no respectivo Registo. 

Este protocolo inclui: 

• Reforço de higienização com desinfectante em todas as superfícies da sala de 
isolamento, bem como superfícies da zona comum frequentemente manuseadas 
(corrimões, maçanetas, campainhas); 

• No caso de o doente ser um trabalhador, este reforço deve estender-se ao material de 
trabalho do mesmo e ao balneário; 

• Reforço da frequência da higienização das mãos com solução antisséptica de base 
alcoólica; 

• Se for necessário que alguém se dirija ao apartamento onde está o cliente contaminado, 
ou que tenha contacto com ele, é essencial o uso de luvas e máscara, que depois 
deverão ser imediatamente descartadas para o contentor de resíduos biológicos; 

• Após mudar a roupa da cama e os atoalhados do apartamento da pessoa suspeita ou 
doente com COVID-19, é desejável esperar também pelo menos 3 horas para iniciar a 
higienização do apartamento; 

• A desinfecção de materiais têxteis (cortinas, sofás e tapetes) deve ser feita com 
Desinfectante para Têxteis; 

• A desinfecção do piso deve ser feita com Desinfectante para Pavimentos e Superfícies; 
• Todos os resíduos do doente (incluindo aqueles que se encontrem no contentor de 

resíduos biológicos) devem ser armazenados em saco de plástico com espessura de 50 
ou 70 micrómetros que, após ser fechado com abraçadeira, deve ser segregado e 
enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 
biológico; 

• Aguardar a validação da descontaminação pela Autoridade de Saúde Local. 

  



PROTOCOLO INTERNO - COVID-19 

17 
 

 

ESPAÇOS E CIRCUITOS 
  

 DISTANCIAMENTO SOCIAL 

De modo a manter um distanciamento social entre colaboradores e clientes e evitar contactos 
físicos,estabeleceram-se as seguintes medidas: 

• A recepção de mercadorias é feita apenas na entrada do edifício, não sendo permitida 
a entrada de fornecedores nas restantes áreas; 

• Os trabalhadores têm turnos para fazer as suas refeições, que não são sobrepostos; 
• A entrega de materiais suplementares aos clientes (ex.: toalhas, toiletries) deve ser 

solicitada previamente e efectuada apenas quando o hóspede não estiver no 
apartamento; 

• Apenas o titular da reserva pode entrar para efectuar o check-in; os restantes hóspedes 
deverão aguardar no exterior; 

• O cliente não deve entrar na zona da recepção; 
• É privilegiado o contacto com os clientes através de email, chamada telefónica ou 

whatsapp; 
• Os cinzeiros são afastados das zonas de entrada e maior movimento do jardim (ex.: 

porta do wc, balneários, arrumos, terraço). 
 

 CIRCUITOS E INSTALAÇÕES 

• A zona da recepção é reservada apenas para funcionários; os hóspedes não devem 
entrar na mesma; 

• O check-out não necessita de ser feito presencialmente, bastando ao cliente comunicar 
quando pretende desocupar o apartamento; 

• A reserva de serviços (tours, transfers, entre outros) deve ser agendada previamente, 
através de email, chamada telefónica ou whatsapp; 

• O hóspede deve usar o wc do seu próprio apartamento em detrimento do wc comum 
que fica reservado para os funcionários; 

• Uso de máscara obrigatório na zona comum do edifício (com excepção do jardim); 

 

 RENOVAÇÃO DO AR 

• Os apartamentos desocupados e áreas comuns são ventilados diariamente; 
• Os apartamentos ocupados são ventilados durante e após os procedimentos de 

higienização; 
• Nos apartamentos com ar condicionado, a sua utilização é feita em modo de extracção 

e não em modo de recirculação do ar; 
• Os aparelhos de ar condicionado são desinfectados com produto certificado e sempre 

após o check-out de cada reserva. 
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

Higiene das instalações 

Nas instalações de uso comum, são desinfectadas regularmente (dependendo da frequência de 
utilização e da presença de hóspedes) as superfícies de toque frequente, nomeadamente 
escadas, pisos, wc comum, vestiário dos funcionários. Esta higienização é registada em papel. 

A higienização dos apartamentos deve ser feita em dois tempos separados. Em primeiro lugar, 
deve ser efectuada a remoção dos resíduos, remoção da roupa e feita a cama de lavado; após 
um período de latência de 3 horas, será efectuada a limpeza do apartamento. 

 

  MUDANÇA DE ROUPA 

Ao remover a roupa de cama e os atoalhados deverão ser seguidas as seguintes regras: 

• Não agitar a roupa de cama; 
• Retirar a roupa sem sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, como um 

“embrulho”; 
• Não encostar a roupa ao corpo; 
• Colocar as roupas directamente num saco de lavandaria impermeável e fechar. 

A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar (pelo menos a 60ºC durante 
30 minutos, ou entre 80ºC-90ºC, com 10 minutos de contacto do calor com a roupa). 

Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a temperatura entre 
30ºC-40ºC e a um ciclo de desinfecção final na máquina, com um desinfectante apropriado e 
compatibilidade com a máquina. 

 

LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES 

Para a higienização das superfícies e dos pisos, a limpeza húmida é sempre preferível à limpeza 
a seco. Não deve ser utilizado um aspirador de pó, visto que solta para o ambiente gotículas que 
podem estar contaminadas com o vírus e transformá-las em aerossóis. 

Devem ser tidas em conta as seguintes regras: 

• Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais sujas para as menos 
sujas; 

• Usar código de cores nos panos e descartá-los entre cada apartamento; 
• O balde e a esfregona do wc devem ser diferentes do balde e esfregona a usar no quarto, 

e higienizados entre cada apartamento; 
• Para a desinfecção das superfícies, deve usar-se o desinfectante Sanytol, ou outro 

produto similar. 



PROTOCOLO INTERNO - COVID-19 

19 
 

 

O procedimento de higienização é feito como descrito abaixo: 

1. Para a higienização de superfícies comuns: 
a. Se há presença de fluidos orgânicos, como sangue ou secreções respiratórias, 

estes devem ser limpos com papel absorvente e em seguida aplicar 
desinfectante e deixar actuar 10 minutos, antes de limpar com água e 
detergente, enxaguar e deixar secar ao ar; 

b. Se não há presença de fluidos orgânicos, as superfícies devem lavar-se com água 
e detergente e em seguida aplicar o desinfectante, deixar actuar 10 minutos, 
enxaguar e deixar secar ao ar. 

 
2. Na cozinha, lavar as louças a temperatura elevada; limpar e desinfetar armários, 

bancadas, electrodomésticos, mesa e cadeiras; de seguida, limpar e desinfetar a 
torneira, o lavatório e o ralo; 

3. Limpar paredes até à altura do braço; 
4. Aplicar desinfectante em spray nos cortinados e sofás; 
5. Na casa-de-banho: 

a. Lavar as loiças, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos, de seguida o 
chuveiro, sanita e bidé; 

b. No chuveiro, não esquecer de desinfectar o ralo, retirando-o e lavando-o em 
seguida; 

c. Na sanita, aplicar o desinfectante de wc no interior e exterior, deixando actuar 
durante 10 minutos. No interior, esfregar bem com o piaçaba e descarregar o 
autoclismo com o piaçaba ainda no interior para que fique limpo; escorrer o 
piaçaba e desinfectar o suporte. No exterior da sanita, limpar com pano 
vermelho/rosa, começando pelo tampo, seguindo-se a parte de cima e toda a 
zona exterior; passar por água quente e deixar secar ao ar. 

6. Lavar o chão do apartamento e deixar secar ao ar. 
 

Higiene do vestuário / roupas 

Os uniformes da equipa de housekeeping devem ser lavados diariamente nas instalações e 
nunca levados para casa.  

A lavagem deve ser efectuada na temperatura mais elevada permitida pelo fabricante e 
separadamente de outros itens. 

É adicionado ao detergente da máquina de lavar roupa um desinfectante específico para roupa. 
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Materiais e equipamentos de higiene 

Os panos de limpeza utilizados na higienização do estabelecimento são diferenciados por código 
de cores (vermelho/rosa para zonas de alto risco do wc, como a sanita; amarelo para zonas de 
baixo risco do wc, como o lavatório e o espelho; azul para superfícies comuns, como armários e 
mesas; verde para zonas de preparação de comida, como a cozinha) e são trocados entre cada 
apartamento e na zona comum. No final do dia, os panos são lavados a 60°C com detergente e 
lixívia e deixados a secar ao ar. 

Os baldes e esfregonas das casas-de-banho são de uso exclusivo nessas zonas e diferentes dos 
baldes e esfregonas utilizados nas restantes áreas, e são desinfectados entre cada apartamento. 

Os detergentes de limpeza das superfícies são de uso comum e as respectivas fichas técnicas 
podem ser consultadas em dossier criado para o efeito, disponível em suporte físico nos arrumos 
do housekeeping e na recepção. 

São disponibilizados aos hóspedes toalhetes desinfectantes de uso único para necessidade 
eventual durante a estadia. 

 

Stock de materiais 

O stock de materiais e detergentes de limpeza é verificado semanalmente, e deve sempre conter 
os seguintes produtos: 

• Panos de limpeza de acordo com o código de cores; 
• Recargas para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes de desinfectantes para 

os hóspedes; 
• Lixívia; 
• Desinfectante multisuperfícies; 
• Desinfectante de pavimentos; 
• Desinfectante em spray para têxteis; 
• Desinfectante de roupa; 
• Detergentes de uso comum para limpeza. 
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Planos de higienização 

 

Área a higienizar Acção Produto Equipamento Método Frequênci
a 

Balcões, bancadas, 
electrodomésticos 
da cozinha 

Limpeza e 
desengorduramento 

Ajax Optimal 7 
Cozinhas, ou 
similar 

Pulverização, 
pano “verde” 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Diária 

Armários, móveis Limpeza 
Pronto 
Multisuperfícies, 
ou similar 

Pulverização, 
pano “azul” 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Após 
check-out 

Vidros, espelhos Limpeza 
Ajax Limpa 
Vidros, ou 
similar 

Pulverização, 
pano de vidros 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Após 
check-out 

Casa de banho 

Lavagem 
Cif Profissional 
Casas de Banho, 
ou similar 

Pulverização, 
pano 
“amarelo” e 
“vermelho” 

• Aplicar o produto por pulverização nas loiças 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Diária 

Desinfecção 
Neoblanc Spray 
Mousse, ou 
similar 

Pulverização, 
pano 
“amarelo” e 
“vermelho” 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Retirar com um pano limpo e água quente 
• Enxaguar com água limpa e secar ao ar 

Após 
check-out 

Pavimentos 

Lavagem 
Ajax Optimal 7 
Multisuperfícies, 
ou similar 

Balde e 
esfregona 

• Retirar resíduos 
• Limpar com esfregona embebida em água e 

detergente 

Diária 

Desinfecção 
Sanytol 
Pavimentos, ou 
similar 

Balde e 
esfregona 

• Retirar resíduos 
• Limpar com esfregona embebida em água e 

desinfectante e deixar actuar 10 minutos 
• Enxaguar com esfregona e água limpa 

Após 
check-out 

Tabela 2 - Plano de Higienização do Apartamento
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Área a 

higienizar 
Acção Produto Equipamento Método Frequênci

a 
Armários, 
prateleiras Limpeza Pronto Multisuperfícies, 

ou similar 
Pulverização, pano 
“azul” 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade Diária 

Pisos, escadas Lavagem e 
desinfecção 

Ajax Optimal 7 
Multisuperfícies e Sanytol 
Pavimentos, ou similar 

Balde e esfregona 

• Retirar resíduos 
• Limpar com esfregona embebida em água e Sanytol, ou 

em produto similar, e deixar actuar 10 minutos 
• Limpar com esfregona embebida em Ajax, ou em 

produto similar, e deixar secar ao ar 

3 vezes 
por dia 

Maçanetas, 
campainhas, 
corrimões 

Limpeza e 
desinfecção 

Sanytol Multisuperfícies, 
ou similar 

Imersão, pano 
“azul” 

• Aplicar o produto embebido no pano e deixar actuar 10 
minutos 

• Limpar com pano limpo e água quente; secar ao ar 

3 vezes 
por dia 

Vidros Limpeza Ajax Limpa Vidros, ou 
similar 

Pulverização, pano 
de vidros 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade Diária 

Casa de banho 
comum 

Lavagem Cif Profissional Casas de 
Banho, ou similar 

Pulverização, pano 
“amarelo” e 
“vermelho” 

• Aplicar o produto por pulverização nas loiças 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Diária 

Desinfecção Neoblanc Spray Mousse, 
ou similar 

Pulverização, pano 
“amarelo” e 
“vermelho” 

• Aplicar o produto por pulverização 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Retirar com um pano limpo e água quente 
• Enxaguar com água limpa e secar ao ar 

Diária 

Balneários 

Lavagem Cif Profissional Casas de 
Banho, ou similar 

Pulverização, pano 
“amarelo” 

• Aplicar o produto por pulverização nas loiças 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Passar com um pano limpo para remover a sujidade 

Diária 

Desinfecção Sanytol Multisuperfícies, 
ou similar 

Pulverização, pano 
“amarelo” 

• Aplicar o produto embebido num pano 
• Deixar actuar 10 minutos 
• Retirar com um pano limpo e água quente 
• Enxaguar com água limpa e secar ao ar 

Diária 

Tabela 3 - Plano de Higienização das Áreas Comuns
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GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

 RESÍDUOS COMUNS 

No caso de resíduos urbanos comuns, em que não haja suspeita de contacto com uma pessoa 
doente, a gestão não é alterada, salvo excepções comunicadas pelo Município do Porto. 

Assim, é mantida a recolha selectiva e a utilização dos respectivos contentores de resíduos 
indiferenciados e resíduos destinados à reciclagem. 

É importante notar, no entanto, que as máscaras de protecção, luvas e lenços de utilização 
regular (que não tenham sido usados para limpeza da sala de isolamento ou em contacto com 
pessoas doentes) devem ser depositados no lixo indiferenciado e nunca no Ecoponto. 

 

 RESÍDUOS BIOLÓGICOS 

No caso de resíduos gerados por caso suspeito ou confirmado e também pela pessoa que lhe 
presta assistência, estes devem ser colocados em contentor próprio, accionado por pedal e 
revestido com um saco de plástico, até ao máximo de 2/3 da sua capacidade. Em seguida, este 
saco deve ser depositado num segundo saco, com uma espessura de 50 – 70 micrómetros e 
fechado com abraçadeira.  

Esta regra aplica-se a todos os resíduos da sala de isolamento ou manuseados pelo caso suspeito 
ou confirmado e pela pessoa que lhe presta assistência, incluindo os resíduos recicláveis, que 
não devem ser colocados no Ecoponto. 

O saco deve assim ser identificado como Resíduos Biológicos e encaminhado para um Operador 
Licenciado para a Gestão de Resíduos de Risco Biológico. A lista de operadores licenciados pode 
ser consultada no site da Agência Portuguesa do Ambiente, no Sistema de Informação do 
Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILORG): https://silogr.apambiente.pt/. 

  

https://silogr.apambiente.pt/
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REGISTOS 
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Data: ___ / ___ / ______ 

Área a higienizar Acção Colaborador Hora Observações Responsável Observações 

Armários, 
prateleiras Limpeza      

Pisos, escadas Limpeza e 
desinfecção 

     

     

     

Maçanetas, 
campainhas, 
corrimões 

Limpeza e 
desinfecção 

     

     

     

Vidros Limpeza      

Casa de banho 
comum 

Limpeza      

Desinfecção      

Balneários 
Limpeza      

Desinfecção 
     

Tabela 4 - Registo de Higienização das Áreas Comuns 
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Data da Ocorrência Descrição da Ocorrência Medida de Actuação Observações 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabela 5 - Registo de Actos / Incidentes



PROTOCOLO INTERNO - COVID-19 

 

27 
 

 

Data do Inventário Reposição de Material Observações 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabela 6 - Inventário da Sala de Isolamento 
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Data da Acção Descrição da Acção Nome do Formando Assinatura Observações 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabela 7 - Registo de Acções de Formação 


