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COVID-19 Serviços de Saúde 

Protocolo de Atendimento em Segurança 

A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso continua aberta e disponível para 

receber os seus utentes/clientes para todas as especialidades  com segurança. 

O Protocolo de atendimento visa a segurança de todos 

Todos os profissionais da Fundação que o recebem estarão equipados e a cumprir 

todos os protocolos de prevenção e segurança.  

 

Marcação de consulta, tratamento ou exames 

Contacto prévio por telefone ou email 

Entrar em contacto com a Fundação via telefone 213031420 ou email 

atendimento@fnsbs.pt  onde lhe serão comunicados todos os procedimentos. 

No contacto telefónico, despiste obrigatório Covid -19  

Antes da consulta ser-lhe-á feito um breve despiste telefónico sobre sinais e sintomas 

dos últimos 14 dias, relacionados com o vírus Covid-19. 

 

 

AUTO TRIAGEM é muito importante  

   Caso tenha consulta marcada e nos últimos 14 dias a criança/adulto teve contacto com 

alguém com Covid-19 ou teve sintomas associados à Covid-19 (tosse, febre acima dos 37.5º, 

falta de ar, dores de cabeça, mal-estar, ausência de cheiro e gosto), deve remarcar a consulta. 

   Caso se encontre em isolamento profilático de 14 dias, e ainda não terminou esse período, 

deve remarcar a consulta. 

   Informe, por favor, a Fundação - 213031420 - caso nos 14 dias subsequentes à sua vinda à 

Fundação tiver diagnóstico positivo para a Covid-19. 
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Boas Práticas - Regras Gerais   

Acompanhantes apenas para menores  
Apenas será permitida a presença de 1 acompanhante por cada menor 
de idade.  

Ser pontual  
Para evitar cruzar-se com outros utentes, deve respeitar o horário e 
ser pontual.  

Evitar trazer acessórios e vestuário desnecessários  
Para uma maior prevenção, simplificação e articulação, evite trazer 
acessórios e vestuário desnecessários. 

No interior da Fundação circulará sempre com máscara  
Deverá trazer a máscara já colocada assim como as crianças a partir de 
2 anos de idade.  

Higienizar as mãos com solução alcoólica à entrada e à saída 
À entrada e saída das instalações da Fundação deverá desinfetar as 
mãos com solução alcoólica. 

Manter distância de 2 metros das outras pessoas  
Mantenha-se a uma distância de, pelo menos, 2 metros de outras 
pessoas que possam estar presentes no espaço. 

Não tocar em superfícies desnecessariamente  
Evite, ao máximo, tocar em equipamentos, áreas e materiais senão o 
estritamente necessário. 

Privilegiar pagamentos por Multibanco, MB Way ou  transferência bancária. 
 

Nas instalações da Fundação  

Organizamos um circuito diferenciado de entrada e de saída das instalações  

Deve trazer a máscara colocada, assim como as crianças a partir dos 2 anos - Se 
estiver danificada, será substituída. 

Cada utente será acolhido à chegada por uma enfermeira que: 
. orientará para a higienização das mãos 
. verificará a utilização correta da máscara 
. medirá a temperatura corporal  
. efetuará um despiste obrigatório sobre sintomas Covid -19 

 
Na Saúde Oral, Ortodôncia e Medicina Dentária : 

. de preferência a criança/jovem entra sozinha no gabinete 
   Não deve escovar os dentes nas instalações. 
. será cobrada uma taxa pela utilização de EPI -Equipamento de Proteção Individual.  

 


