Plano de Contigência
O Plano de Contigência foi delineado tendo em conta a especificidade do Alojamento Local (AL)
e seguindo as circulares normativas do Governo Regional dos Açores para a Doença por
Coronavírus (COVID-19).
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais:
A equipa que realiza a limpeza do AL teve formação acerca das técnicas a ser utilizadas na
limpeza e higienização do alojamento seguindo as normas previstas no Manual de boas práticas
Covid-19 disponibilizadas na formação "Clean & Safe Açores" realizada pelo responsável pelo AL.
Em caso de doença ou em situação de caso suspeito o trabalhador deve reportar a situação ao
responsável pelo AL e deverá deslocar-se para a área de isolamento.
Relativamente à definição de caso suspeito “seguidamente apresentada é baseada na
informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença
Transmissíveis (ECDC):
“Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória)
requerendo ou não hospitalização
Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos
14 dias antes do início de sintomas ou Contacto com caso confirmado ou provável de infeção
por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas ou Profissional de saúde ou
pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.”
O local definido para a área de isolamento é o quarto com duas janelas para ventilação natural
do local. Este local está equipado com cadeira/cama, kit com água e alimentos não perecíveis,
máscara cirúrgica, solução antisséptica de base alcoólica - SABA.
Relativamente aos hóspedes que se encontrem no AL, em caso de infeção pelo novo coronavírus
os hóspedes deverão permanecer em casa e de seguida entrar em contacto com a Linha Saúde
Açores e com o responsável pelo AL (contactos disponíveis no AL). Este último poderá auxiliar o
hóspede no(s) contacto(s) telefónico(s) que serão realizados caso se verifique alguma
dificuldade de comunicação/ percepção do problema pelas entidades competentes para o
efeito.
No site do alojamento (possível aceder através de computador com ligação WI-FI no AL) estão
disponíveis procedimentos de higienização das mãos, de etiqueta respiratória, de colocação de
máscara cirúrgica e procedimentos de conduta social disponíveis a todos os clientes para
assegurar a sua aplicação.
No AL está disponível uma solução anti-séptica de base alcoólica para desinfeção das mãos. No
AL está também disponível material para limpeza e higienização disponível para os hóspedes:

panos, balde/esfregona, álcool, produtos de limpeza com lixívia.
Dentro de casa e nos espaços exteriores não é obrigatório utilizar máscara desde que os locais
sejam partilhados por elementos da mesma família/grupo.
Este AL trabalhará para que as medidas de proteção e higienização sejam implementadas tendo
em conta a segurança dos seus colaboradores e hóspedes divulgando informação actualizada ao
longo do tempo.
A responsável pelo AL,
Isabel Melo

