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PLANO DE AÇÃO 

COVID-19 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

O Instituto Integridade, entidade filantrópica assistencial, sem fins lucrativos, com sede à SMPW Trecho 

03 Área Especial nº. 01/02 do Park Way, Brasília, Distrito Federal, mantém os departamentos: 

 
➢ Lar dos Velhinhos Maria Madalena com 94 Idosos; 

➢ Creche Irmã Elvira com 168 crianças; 

➢ Lar Jorge Cauhy Junior com 40 idosos. 

 
 

O Plano de Ação a ser executado tem por objetivo definir e garantir a continuidade das atividades 

prioritárias no Instituto Integridade. 

Esse Plano de Ação também atua para preservar a saúde e proteger seus colaboradores e moradores. As 

diretrizes estão alinhadas com a OMS e os órgãos distritais e federais uma vez que o serviço oferecido 

nos departamentos do Lar dos Velhinhos Maria Madalena(LVMM) e do Lar Jorge Cauhy Junior(LJCJ) 

são de ILPI. 
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AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE 

✓ Cancelamento e/ou reagendamento de consultas e exames eletivos; 

✓ Criação de alas de acordo com espaço físico institucional. 

✓ Caso tenha a necessidade do idoso se direcionar a um ambiente hospitalar (exame, consulta, 

observação, internação) ao retornar será direcionado para a ala de quarentena correspondente 

(A,B,C,D, 2 intermediárias por  14 dias) 

✓ Suspensa qualquer saída de idoso, exceto necessidade médica. Caso o idoso requer saída, seguir 

o protocolo: solicitar ao setor psicossocial contato com o responsável ao qual irá se direcionar, 

pois a sua permanência no destino deverá ser até o fim da epidemia e ao retornar permanecerá 

em quarentena (14 dias). 

✓ Em qualquer um dos casos acima, sendo testado positivo para COVID-19 os idosos serão 

encaminhados a ala correspondente (B ou D) casa de apoio para isolamento, permanecendo por 

um período mínimo de 14 dias; 

✓ Monitoramento de todos os idosos com a verificação de sinais e sintomas bem como verificação 

de temperatura diariamente; 

✓ Verificação de temperatura de todos que adentram a instituição; 

✓ Higienização de todos os colaboradores antes de se direcionarem ao setor de trabalho; 

✓ Lavagem e higienização das mãos com maior frequência; 

✓ Idosos com sinais e sintomas de gripe já estão sendo monitorados; 

✓ Preparação de ambiente para idosos que testem positivo; 

✓ Atendimento de profissionais no estilo home care, somente a idosos com risco de complicações; 
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AÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

✓ Suspensão das atividades pedagógicas na área das ILPI’s. 

✓ Área da creche rotinas em anexo. 

 
 

AÇÕES NA ÁREA PSICOSSOCIAL 

✓ Distanciamento nas atividades em grupo (coletivas); 

✓ Serviço de acolhimento se mantém seguindo o protocolo já existente na instituição. Contato com 

o responsável será feita por meio telefônico e os documentos e exames solicitados deverão ser 

enviados por email, whatsapp ou entregues na portaria da instituição. A equipe multiprofissional 

após o recebimento dos documentos e exames será feito avaliação para acolhimento e feito 

contato com o responsável e com idoso por meio de telefone, whatsApp e vídeo chamada. Com 

a efetivação do acolhimento o idoso será encaminhado a ala correspondente para se manter em 

isolamento no período de 14 dias. 

✓ Suspensão de atividades externas; 

✓ Manutenção da assistência social, psicológica e terapeuta ocupacional dentro da rotina de acordo 

com os cuidados previstos pela OMS; 

✓ Visitação de familiares com dia e hora marcada através de link do agendamento virtual, apenas 

no estacionamento com utilização da grade do estacionamento como barreira 

física,distanciamento de 2mts , uso de máscara por familiares e idosos e ainda o uso de vídeo 

chamadas e ligações telefônicas. Em caso de questões climáticas que impossibilitem as 

visitas,serão cancelada. 

 
AÇÕES NA ÁREA INSTITUCIONAL 

 
 

✓ Preparação de uma casa de apoio com área de sol, sala de estar, dois quartos e banheiro para 

acolhimento de idosos provenientes de internações hospitalares, novos acolhimentos ou que 

necessitem de um isolamento. Mantendo cuidadores exclusivos para tal atendimento 24 hrs, bem 

como atendimento na área de enfermagem, alimentação, psicológica, assistente social. Sendo 

possível realizar novos acolhimentos de 2(dois) idosos a cada 15 dias . 

✓ Reforço/intensificação dos procedimentos de higiene e limpeza durante todas as atividades e em 
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todos os ambientes; 

✓ Disposição de maior quantidade de dispenser com álcool a 70% em todos os ambientes 

institucional; 

✓ Distribuição de máscaras para todos os colaboradores de acordo com o setor; 

✓ Distribuição de máscaras para os idosos, salientando que aqueles que não tem um cognitivo 

preservado não aceitam, porém é mantido distanciamento; 

✓ Assepsia de corrimão, maçanetas , paredes, objetos pessoais, cadeira de roda cadeira de banho e 

camas com maior frequência ; 

✓ Doações e fornecedores recebidos no portão e itens higienizadas antes de ir para o setor; 

✓ Higienização dos carros no retorno das saídas; 

✓ Revezamento e distanciamento de comensais no refeitório. 

 

 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS(IDOSOS,COLABORADORES E FAMILIARES) 

✓ Assepsia das mãos 

✓ Uso constante de máscaras 

✓ Palestras explicativas quanto ao COVID – 19 

✓ Precaução de contato 

✓ Familiares abastecimento de medicações para 3(três meses).aqueles que tiver possibilidade; 

✓ Protocolo de quarentena em caso de surgimento de transmissão local 

✓ Colaboradores com sinais e sintomas de gripe forte, dispensados. Em caso de piora procurar 

atendimento médico. 

✓ Distribuição de panfletos; 

✓ Divulgação nas redes sociais 

 

 

 
EM CASO DE TESTAGEM POSITIVA (COLABORADOR E IDOSO) 

✓ Colaborador: devido a questão de residir com pessoas do grupo de risco, sozinho, residência 

pequena, condições não satisfatória de alimentação ou higiene, a instituição tem um espaço 

preparado caso o colaborador queira permanecer no Instituto. 

✓ Idoso: preparado a ala B para receber o idoso assintomático positivo e a ala D para receber o 

idoso sintomático positivo sendo direcionado da seguinte forma: 
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✓ Os profissionais que trabalham na casa de apoio são prestadores de serviço. 

 

✓ Produtos de higiene pessoal cada pessoa deve ter o seu individual. 

✓ Todos os profissionais foram treinados como devem colocar os EPI’s e retirar, EPi’s tais 

como capote, óculos, viseira, propé máscara e luva cirúrgica. 

✓ As refeições dos profissionais e idosos estão sendo levadas até a casa de apoio, sendo usados 

copos, pratos e talheres descartáveis. 

✓ Todos os profissionais da manutenção e limpeza foram orientados a como usar EPIs quando 

adentrar na casa. 

✓ Os idosos estão usando máscara continuamente. 

✓ Roupas de cama e roupas pessoais estão sendo descartadas. 

✓ Equipe de limpeza faz a higiene dentro da casa com uso de produtos tais álcool 70% e água 

sanitária. 

✓ Caso o idoso apresentar alteração do seu quadro de saúde temos suporte da UTI para remover 

o hóspede para a UPA ou hospital mais próximo da instituição. Quem tem convênio levar 

para hospital particular. 

✓ Os hóspedes ficam quartos separados à uma distância de 2 metros. 

✓ Os idosos devem ficar 14 dias isolados, quando completar a quarentena, retornarão para seu 

bloco de origem. 
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ANEXO 
 

 

 

PROTOCOLO DE RETORNO 

ÀS AULAS PRESENCIAIS 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 
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O QUE A CRIANÇA TRARÁ NA MOCHILA? 

 

✓ Bebês a (04 peças de roupas, 06 fraldas descartáveis,01 toalha) 

✓ Bebês b/c/d (02 peças de roupa, 01 conjunto de uniforme,01 toalha, 04 fraldas descartáveis e 02 

chinelos de dedo que ficará na creche) 

✓ Crianças bem pequenas a/b/c (01 peça de roupa, 01 conjunto de uniforme,02 fraldas descartáveis 

e 02 chinelos de dedo que ficará na creche e 01 toalha) 

✓ Crianças bem pequenas d 01 peça de roupa, 01 conjunto de uniforme 02 chinelos de dedo que 

ficará na creche e 01 toalha) 

✓ Qualquer outro pertence será devolvido ainda na recepção da criança. 

✓ Os itens da criança devem vir em sacos. 

 

CRIANÇAS QUE TEM ALERGIA, O RESPONSÁVEL DEVE PROCURAR A CRECHE E 

COMBINAR O QUE PODERÃO ENVIAR. 

 

 

E COMO SERÁ O ATENDIMENTO? 

 

✓ Horário de atendimento: de 07h às 17h - 10 horas diárias 

✓ Recepção no portão próximo ao galpão dos móveis. Terá uma profissional para aferir a temperatura 

dos responsáveis. Os pais entram mantendo distância de 1,5m. Se posicionam na fila da sala da sua 

criança os carros ficam estacionados do lado de fora da instituição ao longo do recuo da pista. 

 

✓ Recepção das crianças na fila da sala da criança o pai irá se posicionar em distância de 2m. Aferir 

a temperatura da criança e realizar breve avaliação, percebendo sinais de gripe, solicitar ao responsável 

que encaminhe a criança a unidade de saúde mais próxima e solicite o atestado médico da criança. 

Não identificando sinais é necessário higienizar com álcool liquido 70%, o calçado, a mochila e 

qualquer outro pertence da criança. Passar álcool em gel nas mãos da criança (a monitora passa o 

álcool em gel em suas mãos e repassa nas mãos das crianças).É necessário que a monitora anote os 

dados na lista de presença e que o responsável assine. 
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✓ Recepção das crianças que de transporte escolar (no portão central do Instituto Integridade). 

    aferir a temperatura da criança e realizar breve avaliação, percebendo sinais de gripe, encaminhar 

a criança para a sala de isolamento (coreto), entrar em contato com os responsáveis e solicitar que 

levem a criança imediatamente a unidade de saúde e solicite o atestado médico da criança. 

 

✓ Não identificando sinais é necessário higienizar com álcool líquido 70%: o calçado, a mochila e 

qualquer outro pertence da criança. Passar álcool em gel nas mãos da criança (a monitora passa o 

álcool em gel em suas mãos e repassa nas mãos das crianças) é necessário que a monitora anote os 

dados na lista de presença.  

 

✓ Antes de encaminhar a criança para a sala de aula é necessário realizar a lavagem das mãos da 

mesma com água e sabão, e finalizar passando álcool em gel. 

 

 

✓ Ao adentrar a creche é necessário que a criança passe seu calçado no tapete sanitizante. 

 

✓ Antes de entrar na sala de aula é necessário retirar o calçado da criança. 

✓ Itens como: escova de dente, higiene pessoal, creme dental, copos, toalhas, cobertor e máscara (a 

partir de 03 anos) serão fornecidos à criança para uso na creche e terão obrigatoriamente a 

identificação da criança. 

✓ garrafas e copos serão encaminhados à cozinha ao final do dia para higienização na máquina de 

lavar louça. 

✓ Toalhas, lençois e cobertores serão lavados na lavanderia da instituição diariamente e quando 

limpos serão guardados em sacos transparentes identificados com o nome da criança. 

✓ No corredor entrará uma profissional com uma criança à distância de um metro e meio da outra, 

seguindo os desenhos geométricos no piso. 

✓ Na sala de aula a professora/monitora fará a recepção da criança tornando o momento especial. 

✓ Na sala de aula é necessário posicionar a criança com 1,5 de distância da outra. 

✓ As crianças terão calçados para usar somente dentro da sala de aula ou permanecerão de meia. 

✓ a turma só deve sair da sala quando o corredor estiver vázio. 

✓ a porta principal da creche é usada para entrada e a saída se dará pelas portas laterais do refeitório. 
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✓ na hora do sono posicionar as crianças obedecendo a distância de 1,5 entre colchonetes e berços e 

alternar a posição de uma criança para outra (ex: cabeça e pé invertidos). 

 

 

 

Rotina geral 

 

1. recepção, 

2. café da manhá, 

3. banho de sol/ atividades pedagógicas ao ar livre, 

4. lanche, 

5. atidivades pedagógicas em sala de aula, 

6. almoço/ escovação, 

7. momento do sono, 

8. lanche, 

9. atidivades lúdicas, 

10.jantar, 

11. entrega das crianças aos responsáveis. 

*banhos e troca de fraldas serão feitos sempre que necessário ou no momento mais tranquilo* 

 

Refeições 

 

✓ Café da manhã 

bebês a – na sala de aula – 07h30. 

bebês b/c/d – no refeitório de 07h às 07h30. 

crianças bem pequenas a/b/c/d - no refeitório de 07h 30 às 8h 

lanche da manhã/tarde. 

bebes a – na sala de aula às 09h30. 

as demais turmas - será servido às 09h30 ao ar livre (tipo piquenique) 

bebes a – na sala de aula às 14h30. 

as demais turmas - será servido às 14h30 ao ar livre (tipo piquenique). 
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✓ Almoço 

  * bebes a - sala de aula – 11h. 

  * bebes b/c/d – de 11h às 11h30. 

  * crianças bem pequenas a/b/c/d de 11h30 às 12h. 

✓ Jantar 

   * bebes a - sala de aula 16h. 

  * bebes b/c/d – de 16h às 16h30.  

  * crianças bem pequenas a/b/c/d de 16h às 17h. 

No refeitório a disposição das mesas e cadeiras estarão de forma a cumprir a distância de 1,5m entre as 

crianças. 

Após o almoço as crianças devem ser encaminhadas para lavagem das mãos e escovação de dentes. 

✓ Banho de sol/ atividades pedagógicas ao ar livre 

banho de sol, deve ser proposto diariamente em local externo, serão usados tapetes (tatame) e serão 

higienizados antes e após o uso 

atividades pedagógicas propostas pela professora e cumprindo os protocolos de distância e segurança. 

✓ Atividades pedagógicas em sala de aula 

serão usados materiais/brinquedos que deverão ser higienizados após o uso e guardados em caixas plásticas 

com tampa. Demarcar o chão com formas geométricas para que as crianças se sintam confortáveis e 

mantenham distância em sala de aula. 

✓ Almoço/ escovação 

cada criança terá sua escova que não poderá estar junto a outras e farão a escovação após o almoço. 

✓ Atividades lúdicas 

serão realizadas preferencialmente em área externa, de forma segura e cumpprindo os protocolos. 

✓ Entrega das crianças aos responsáveis 

as entregas serão feitas no mesmo lugar da entrada, sem que os pais adentrem a instituição, deve-se levar 

em consideração as dúvidas dos responsáveis. 

em relação ao contato com os pais se darão de forma online. 
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Orientações gerais 

 

Somente uma turma por vez no corredor, para isso a equipe precisa aguardar o corredor esvaziar. 

 

Uso dos banheiros 

 

✓ Bebes a/b/c usarão o banheiro próximo ao berçário. Será permitido uma monitora e uma criança 

de cada turma por vez. Mantendo a distância e realizando higienização das cubas e mesa após cada 

banho. 

✓ Bebês d  e Crianças bem pequenas a/b usarão o banheiro do meio. Será permitido uma monitora 

e uma criança de cada turma por vez.Mantendo a distância e realizando higienização das cubas e 

mesa após cada criança. 

✓ Crianças bem pequenas c/d  irão usar o banheiro da saída.Será permitido uma monitora e uma 

criança de cada turma por vez. SObanho deve seguir a orientação do curriculo em movimento, que 

vise além da higienização. que seja um momento em que a criança aprenda, e que o profissional 

conheça um pouco mais a criança. e deve ser dado de forma que alcance a particularidade de cada 

criança e idade. 

 

✓ Uso do parquinho/casa de boneca e cercadinho 

De acorco com a rotina e somente uma turma por vez, antes de usar e após o uso será obrigatório 

higienização com alcool. 

 

✓ Rotina de higienização 

     salas de atividades 

antes da entrada das crianças, após cada saida das crianças e ao final do dia. Deve ser higienizada com 

água sanitária e álcool (mesas, cadeiras, armários, maçanetas de portas e piso). Duas vezes por semana 

a sala deve ser lavada e trocados os tapetes. 

 

refeitório 

Após cada saída de turma devem ser higienizados as mesas, cadeiras e móveis. Após o almoço deve ser 

lavado (nunca esquecer de higienizar com álcool portas e maçanetas) 
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UMA OBRA DE AMOR! 

 

 

 

USO DE EPI’S 

 

Todos os profissionais da creche devem usar  

✓ capote o dia todo, inclusive no horário de almoço (devem ser trocados 2x ao dia ou quando 

necessário).  

✓ avental, além do capote na hora banho.so de touca o dia todo. 

✓ luva de procedimento no banho, troca, recepção e entrega de criança 

✓ Suporte com álcool liquído e em gel (deve ser levado por cada profissional e usado sempre que 

necessário). 

✓ pro-pé para entrada no berçário e para entrada de visitantes na creche 

✓ Viseira na recepção/entrega. 

✓ Máscara n95 ou duas descartáveis ou uma descartável e uma de pano, todo o tempo. 

✓ Garrafa para água identificada com o nome do profissional que deve ser higienizada sempre que 

usada ou ao menos uma vez por dia. 

 

 

CASOS EM QUE A CRIANÇA APRESENTE SINTOMA OU FEBRE AO LONGO DO DIA 

✓ ela ficará em espaço isolado e o responsável será acionado imediatamente. casos em que o 

responsável não seja detectado o consellho tutelar será acionado imediatamente.a criança estárá 

sempre acompanhada por um profissional. 

 

AGENDA, MEIO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA SERÁ EM 

CADERNO E SE MANTERÁ EM SACO PLÁSTICO. 

 

✓ reunião de pais continuam de forma online. 

✓ faremos vídeo chamadas para estreitar os laços sempre que necessário 

✓ o ajuste de horário se dará no periódo de adaptação   

✓ todos os colaboradores da creche devem tomar banho ao adentrarem a instituição. 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZADO EM 04/08/2021 

PODENDO SER REVISTO E SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER TEMPO 
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