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Plano de Contingência elaborado pelo Presidente da entidade 

José Fernando Bianco Marcondes em 10/03/2020. 
 

Nas datas correspondentes a 17/03/2020 e 18/03/2020, a Equipe 
Técnica da Cruzada Assistencial Padre João Guimarães realizou 
reuniões com todos os funcionários a fim de orientá-los sobre o 
Plano de Contingência que entraria em vigor após o termino da 
reunião de cada plantão devido a Pandemia COVID 19.  
 
 

Plano de Contingência Cruzada Assistencial Padre João 
Guimarães  

 
Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento elaborado 
em 10/03/2020. 
 

1. Todas as atividades coletivas externas estão suspensas até segunda ordem, 
sendo assim atividades de recreação e pedagógicas serão realizadas 
internamente, pois os acolhidos deverão permanecer dentro do acolhimento. 

2. Intensificação dentro das normas sanitárias, da limpeza e higienização 
(utilizando produtos adequados para cada atividade) de todos os ambientes, 
maçanetas, brinquedos e equipamentos, diariamente. Distribuição de álcool em 
gel em todos os setores do Acolhimento. Panos de chão embebidos em água 
sanitária em todas as entradas. 

3. As colaboradoras sempre tem que utilizar todos os EPIs preconizados para a 
execução das atividades do item DOIS (2). 

4. Veículos deverão ser constantemente higienizados após o uso com álcool 
70%. Não fazer uso do ar condicionado e manter os vidros sempre abertos. 

5. Cada funcionário deverá trazer de casa o seus pratos e talheres para as 
refeições e os mesmos deverão fazer a lavagem dos seus utensílios na pia 
externa. Para o consumo de bebidas serão distribuídos copos descartáveis. 

6. Funcionários doentes não deverão trabalhar e deverão apresentar atestados 
de saúde. Pessoas com suspeitas de resfriados/gripe deverão fazer uso de 
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máscara e ir imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento. Os que 
fazem parte do grupo de risco serão concedidos férias emergenciais. 

7. Se atentar a saúde e sintomas que os acolhidos apresentarem. Saídas para 
o UPA ou UBS, com os acolhidos somente com uso de máscara. 

8. Caso algum dos acolhidos apresentarem sintomas com indicação médica os 
mesmos deverão ficar isolados no quarto de isolamento. 

9. Foi solicitado aos profissionais da UBS do Jardim Paulista que viessem no 
Acolhimento para a vacinação H1N1, evitando assim aglomeração no local, 
evitando qualquer tipo de contágio. 

10. Suspensão ao acesso/visita da comunidade e voluntários. Exceto visita de 
familiares, porém devemos orientá-los para que eles façam a higienização das 
mãos com uso de álcool gel e uso de mascaras ao entrar na instituição e 
realizar a higienização da criança após a visita. Ao término de cada visita de 
familiar faremos a higienização total do acolhido. 

11. Funcionários deverão realizar higienização correta sempre que adentrar a 
instituição, e sempre que for necessário.  

12. Os uniformes devem permanecer na Organização dentro dos armários 
localizados no vestiário, sendo assim a troca de roupas deverão acontecer 
sempre no início e no fim de cada expediente. 

13. Para a higienização das mãos, utilizaremos água e sabão e lavar conforme 
foi orientado. Retirar anéis, alianças, pulseiras e relógios. Manter as unhar 
curtas e sem esmaltação. 

14. Distribuição de máscaras para todos os funcionários e acolhidos quando, 
por exemplo, for preciso ir à UBS ou UPA. 

15. Todos os NOVOS acolhidos terão que ficar em quarentena no nosso quarto 
de isolamento. 

16. Este quarto está localizado no prédio n°140, na Rua Clemente Ferreira, que 
tem acesso ao prédio n° 118, onde se localiza na Casa dos Bebês. Este quarto 
possui uma área de 4X4=16m², tendo um banheiro para isolamento e anexo e 
ao lado outro banheiro para a cuidadora. 

17. A Cruzada Assistencial Padre João Guimarães vem informar que conforme 
a situação e se preciso for temos a capacidade de providencia um novo quarto 
ao lado deste primeiro quarto, para atender outro caso de contaminação do 
COVID-19. 
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Segue abaixo as fotos do quarto de isolamento: 

QUARTO PARA ISOLAMENTO 
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BANHEIRO DO QUARTO PARA ISOLAMENTO 

 

 

 

 


