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Informamos que, em virtude do resultado positivo no teste para o SARS-CoV-2 que realizou, deverá 

cumprir algumas recomendações. 

 Permanecer em casa, cumprindo isolamento obrigatório, nos termos definidos na legislação em 

vigor, no domicílio ou outro local designado para o efeito, e em cumprimento das regras e medidas 

definidas na Orientação 010/2020 da Direção Geral da Saúde. 

1) Não poderá haver deslocações para o trabalho, escola, espaços públicos ou outros locais. 

2) Não poderá receber visitas em casa; Apenas podem frequentar a habitação os seus coabitantes. 

3) Deve pedir a amigos e familiares que lhe tragam os itens essenciais (como alimentos, medicamentos 

e bens de primeira necessidade) e certificar-se que quem faz a entrega a deixa à porta e não entra 

em casa. 

4) Se por motivos de força maior precisar de sair de casa (por exemplo, para prestação de cuidados de 

saúde inadiáveis), deve informar o profissional de saúde que o acompanha e seguir as instruções que 

lhe forem dadas. 

 Cuidados a ter em casa para proteção das pessoas com quem mora ou dos cuidadores 

Se possível, as pessoas com quem coabita devem ficar noutro alojamento, especialmente se se tratarem de 

pessoas mais velhas, com doenças crónicas ou vulneráveis. 

Se não for possível a alteração de habitação, deve tomar todas as seguintes medidas: 

1) Permanecer isolado das outras pessoas numa divisão bem ventilada e fechada e evitar sair 

desta divisão; Não deve partilhar a cama com outra pessoa. 

2) Só deve sair do quarto e utilizar espaços comuns quando caso for indispensável, devendo 

utilizar sempre uma máscara descartável e evitar estar na presença de outras pessoas. 

3) As refeições devem ser feitas na divisão da casa onde se encontra isolado; A refeição deverá ser 

confecionada por outro coabitante e deixada à porta da divisão em que está isolado; A louça suja 

deve ser deixada à porta, recolhida por um coabitante e colocada diretamente dentro da máquina de 

lavar ou lavada à mão com água quente e detergente de lavar louça; Em seguida o coabitante deve 

desinfetar bem as mãos com solução alcoólica; Caso não seja possível a confeção da refeição por um 

coabitante, a pessoa infetada deve utilizar a cozinha sempre de máscara e sem a presença de nenhum 

coabitante; Após utilização da cozinha por pessoa infetada todos os espaços e objetos utilizados 

devem ser limpos e desinfetados cuidadosamente (como descrito no ponto 6).  

4) Utilizar uma casa de banho diferente dos restantes coabitantes; Se tal não for possível, a 

pessoa infetada deve usar utensílios diferentes (ex: toalhas, sabão, champô) e ser a última pessoa a 

utilizar a casa de banho; Após a utilização da casa de banho pela pessoa infetada, esta deve ser limpa 

e desinfetada cuidadosamente (como descrito no ponto 8). 

5) Ventilar bem todas as divisões da casa através da abertura de janelas ou portas. 
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6) Todos os resíduos produzidos pela pessoa infetada (como restos de comida, máscaras e lenços) 

devem ser colocados num caixote de lixo com saco plástico colocado dentro da divisão em que a 

pessoa se encontra em isolamento; Não encher o saco mais do que dois terços (2/3) e nunca deve 

calcar ou apertar para tirar o ar do seu interior; Para descartar o lixo, deve-se fechar bem o saco 

com um fio e colocar dentro de um segundo saco limpo, que também deve ser bem fechado com 2 

nós; Este saco deve ser descartado para o contentor de rua/prédio de lixos indiferenciados; O 

manuseamento do lixo por um coabitante deve ser realizado com luvas, que devem ser descartadas 

dentro do segundo saco; Após o manuseamento do lixo pelo coabitante, este deve lavar bem as 

mãos (como descrito no ponto 9). 

7) Deixar a roupa à porta da divisão onde está isolado; o coabitante que recolhe a roupa coloca-a 

diretamente dentro da máquina de lavar; Após manuseamento da roupa pelo coabitante, este deve 

lavar bem as mãos (como descrito no ponto 9). 

8) Limpeza e desinfeção regular das superfícies, particularmente os locais tocados com mais 

frequência (como puxadores das portas ou interruptores) e os locais de utilização comum após 

terem sido utilizados por uma pessoa infetada (como casa de banho ou cozinha); Para a limpeza e 

desinfeção, poderá ser usado um produto com detergente e lixívia (diluição: 20 ml do produto com 

lixívia para 1 Litro de água); Devem ser utilizadas luvas e avental de proteção para realização da 

limpeza e desinfeção e lavadas as mãos após retirada deste material. 

9) Lavagem e desinfeção regular das mãos deve ser realizada de forma regular ao longo do dia e 

sempre que se justifique; a lavagem é realizada com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, 

secando bem no final; a desinfeção poderá ser realizada com solução alcoólica. 

 Monitorização diária da temperatura (febre quando temperatura maior do que 38ºC) e sintomas 

compatíveis com COVID-19 (tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares generalizadas, 

perda do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.) 

 O seguimento médico do caso positivo é realizado telefonicamente pelo seu médico de família (caso 

não tenha médico de família ser-lhe-á atribuído um médico da sua área de residência); Caso necessite 

de baixa médica, esta deverá ser solicitada ao médico que faz o seguimento. 

 Se algum elemento do agregado familiar desenvolver ou agravar sintomas deve ligar para a 

linha SNS24 (808 24 24 24) ou utilizar um contacto que lhe tenha sido fornecido pelo Centro 

de Saúde. 

 Se a gravidade dos sintomas assim justificar, deve contactar o número de emergência (112). 

 

 

A leitura desta informação não dispensa a consulta de informação mais detalhada em: 

Orientação nº 010/2020 da Direção Geral da Saúde, disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2020/03/i026011.pdf  

Portal COVID da Direção Geral da Saúde, disponível em: https://covid19.min-saude.pt/  
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