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Sugestões  para visitas
presenciais em ILPI



  É possível visitar os
residentes, sem 

 reserva, todos os
dias  da semana,

desde que...
 Todos respeitem

algumas regras para
reduzir o risco de

contaminação.
 



Duas 2 pessoas por residentes podem acessar  as
áreas comuns, mas apenas 1 pessoa por
residente no quarto (sujeito a autorização da
equipe);

O acesso às instalações só deve
ser feito pela porta principal.

Só é permitida a entrada nos horários acordados
com a equipe. O visitante deve estar com o
certificado de  vacinação válido e a temperatura
corporal abaixo de 37 °C;



usar máscara;
fazer a higienização das mãos;
manter o distanciamento orientado
pela equipe.

É obrigatório: 

É prudente manter as
medidas de proteção para

evitar a circulação do
CORONAVÍRUS, pois a

pandemia não acabou.  



Lembramos que no outono e inverno ocorre
maior circulação de vírus respiratórios, assim o
uso de máscara é uma estratégia de proteção
coletiva, que visa a segurança de todos. 

Recomenda-se o
uso de máscara do
tipo cirúrgico pelo
visitante e pelo
profissional que
atua na instituição;



É permitido o acesso a todas
as  áreas comuns da
Instituição, mas em locais com
residentes mais fragilizados,
recomendamos um teste
rápido de antígeno negativo
realizado dentro de 48 horas
antes do acesso;

Quando houver necessidades de cuidados
especiais ou compassivos será permitido 
 combinar com a equipe o acesso fora dos
horários diários identificados pela unidade;



Visitantes sem certificado de vacinação podem
fazer visitas aos espaços externos da estrutura.
Para o residente não vacinado, eventuais
restrições de visitas podem ser implementadas
pelo coordenador de saúde com base na
avaliação clínica do caso;

Para o acesso de menores na
faixa etária de 0 a 5 anos, não
é necessário ter certificado de
vacinação;

Na presença de surtos de
Covid-19, as visitas presenciais
serão novamente suspensas,
exceto em casos de pessoas
com cuidados compassivos;



Para as saídas de residentes acompanhados por
familiares (almoço e/ou jantar) é necessário
avisar à equipe. Continua valendo a
recomendação de evitar aglomerações e a
assinatura consciente do termo de co-
responsabilidade;

Também são permitidas saídas
para  residentes não vacinados
sujeitos a  avaliação clínica do
caso  pelo coordenador de saúde,  
cumprindo as medidas de
precaução recomendadas (ex. o
reconhecimento e a assinatura
consciente do  acordo de co-
responsabilidade).



Mesmo com a melhora do cenário epidemiológico da
COVID-19, é  importante a manutenção das medidas de
prevenção e controle de infecção, evitando ou
reduzindo ao máximo que os residentes e profissionais
que atuam nas ILPI sejam infectados pelo coronavírus e o
vírus da influenza. 
Para isso é necessária a manutenção das medidas
recomendadas para a prevenção da COVID-19 por
visitantes e profissionais, como uso de máscaras,
higienização das mãos, monitoramento rotineiro do
estado de saúde dos residentes, promoção do
distanciamento social e isolamento (quarentena) dos
casos suspeitos ou confirmados. 

Também é importante que residentes, profissionais e
visitantes possuam esquema vacinal completo contra
COVID-19, conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde, comprovando documentalmente (passaporte da
vacina via aplicativo, cartão ou foto do cartão vacinal) 



Pedimos que cumpram 
 rigorosamente as

recomendações,  de forma a
salvaguardar a saúde  de todos:

residentes, familiares e equipe de
cuidados.


