
Mantenha a máscara cirúrgica
colocada de forma correta em
todos os momentos da visita

Quer vir visitar o seu familiar
ao CHUC?
PARTILHAMOS CONSIGO INFORMAÇÃO IMPORTANTE

SINTOMAS COVID-19
Se tiver sintomas sugestivos de
Covid-19 ou tiver tido contactos de
alto risco, não venha fazer a visita

Faça-se acompanhar da sua
identificação e do Certificado Digital
Covid UE válido (na modalidade de
teste ou de recuperação) ou
Certificado de Vacinação completa
com dose de reforço tomada há mais
de 14 dias.
Pode, em alternativa, apresentar uma
declaração emitida por um profissional
de saúde, com resultado de teste
negativo, mesmo no caso de se tratar
da modalidade de autoteste.

A duração das visitas é de 30min e o
número de visitantes por doente é, salvo
situações excecionais, de uma pessoa
por dia.
As visitas a doentes internados só são
realizadas mediante agendamento
telefónico, em blocos de 30 minutos de
duração, separadas por 15 minutos.
O horário definido para as visita é das
14h00 às 19h30.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Cumpra as recomendações da
DGS no que diz respeito à etiqueta
respiratória

Mantenha o distanciamento físico entre
visitas, utentes e profissionais de saúde

Higienize as mãos à entrada e saída
do edifício hospitalar, da unidade de
internamento e do quarto do doente

Não leve ao utente internado quaisquer
objetos pessoais, géneros alimentares ou
outros produtos sem prévia autorização

Não utilize as instalações
sanitárias dos doentes internados

Cumpra as orientações dos profissionais
de saúde

Não circule pelas instalações do
hospital, a menos que seja
necessário

Respeite o sossego e mantenha o
silêncio

USO DE MÁSCARA

HIGIENE DAS MÃOS

NÃO USE OS WCS DOS
DOENTES INTERNADOS

CIRCULE APENAS SE
NECESSÁRIO

IDENTIFICAÇÃO

HORÁRIO DE VISITAS

DISTANCIAMENTO FÍSICO

NÃO PARTILHE OBJECTOS

ORIENTAÇÕES DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

SILÊNCIO

Ajude-nos a manter a segurança.

Informe o serviço onde realizou a
visita sempre que, nas 48 horas
seguintes à mesma, desenvolva
sintomas sugestivos de Covid-19 ou
apresente um resultado positivo para
SARS-CoV-2 num teste laboratorial

SINTOMAS COVID-19
APÓS VISITA


