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CHECKLIST ISOLAMENTO - COVID19  

Local  

Data  

 
Tarefa Responsável Feito 

Acompanhar o caso suspeito para o local de isolamento definido.   

Disponibilizar ao cliente/colaborador, para que a coloque, uma máscara 
cirúrgica reforçando as indicações para a colocação adequada da 
mesma:  
 

− deve cobrir o nariz, a boca e o queixo; 

− deve ser bem ajustada ao rosto ; 

− deve evitar mexer na máscara, face, olhos, boca ou nariz – se o 

fizer deve higienizar, de seguida, as mãos. 

  

Ligar para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as indicações.   

Disponibilizar no local de isolamento solução antissética de base 
alcoólica para o cliente /colaborador com suspeita de infeção.   

Desinfetar as próprias mãos.   

Informar todos os colaboradores da situação e limitar o número de 
elementos da empresa em contacto com o caso suspeito.   

Manter registo de todas as pessoas que entrem no gabinete enquanto a 
situação não é despistada.   

Colocação máscara cirúrgica, proteção ocular e luvas descartáveis.   

Limpeza e desinfeção de todos os equipamentos e de todas as 
superfícies de atendimento com as quais o cliente/colaborador possa 
ter tido contacto. 

  

Limpeza e desinfeção da zona de isolamento com material de limpeza 
de uso único ou exclusivo daquele espaço, que deve ser 
descontaminado (baldes e cabos), ou descartado (panos e mopas) 
após cada utilização. 

  

Todos os elementos de proteção utilizados (máscara, bata, luvas…) 
devem ser removidos e descartados após a conclusão das atividades 
de limpeza. 

  

No final da limpeza as mãos devem ser corretamente higienizadas    

 
Notas adicionais:  

 As substâncias que demonstram eficácia contra o SARS-CoV 2, até ao momento, são as seguintes: éter, 
etanol 75%, desinfetantes contendo cloro, ácido peracético e clorofórmio.  

 De acordo com a norma 003-2020 da DGS a limpeza e desinfeção das superfícies pode ser realizada com o 
detergente comumente usado, seguido de desinfeção, por exemplo, com como solução de hipoclorito de sódio 
contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º.  

 O uso de detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do fabricante quanto à 
quantidade, diluição e tempo de contacto.  

 


