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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 até liberação do governo. 

 
 

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 

todos os ambientes; 
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✓ 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. 

 

 

 
ATUALIZADO EM 14/04/2021 

PODENDO SER REVISTO E SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER TEMPO 
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