Adenda 1 – 29 de Março
FUNDAÇÃO MARIANA SEIXAS
E.R.P.I. | S.A.D. | CENTRO DE DIA
CRECHE | PRÉ- ESCOLAR | CATL

Fase de Mitigação – Medidas Preventivas – Redução de Risco

À medida que as recomendações da DGS, Segurança Social e CNIS são
atualizadas, o Plano de Contingência da Fundação Mariana Seixas terá as seguintes
medidas e metodologia:

1- Residências Seniores - reforço do isolamento e proteção, a partir de amanhã, dia
30 de março, através da entrega da alimentação (pequeno almoço, almoço,
lanche e jantar) em cada residência, pela equipa do S.A.D., através de marmitas
térmicas ou embalagens descartáveis. Aos residentes foi recomendado usufruir
o mais possível da sua área de lazer e utilização do jardim contíguo. Sugere-se
também que os pratos e talheres sejam lavados na respetiva Kitchenette, com
os detergentes adequados e procedimentos em vigor, incluindo uma prélavagem das marmitas pelos próprios residentes. A recolha das cestas e
marmitas para lavagem na Copa é feita pela Equipa da Noite.

2- C.A.T.L. – Atualização de lugares - Na sequência da distribuição das camas,
inicialmente prevista para 15, verificou-se que no espaço foi possível colocar
quatro camas com estrutura de madeira, respetivas mesas de cabeceira e mais
uma cama com estrado. Desta forma, em situação de emergência, assente na
transferência de 20 utentes, bastará a colocação dos colchões a receber na
próxima sexta-feira e respetiva roupa de cama. Se até sexta-feira for necessária
a colocação dos restantes colchões, o fornecedor emprestará colchões de mola.

3- Outras opções - No seguimento do contacto havido com o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Ranhados, desta manhã, ficou combinado fazer uma visita,
por volta das 14h e 30m, às instalações do Centro Paroquial e Escola Primária de
Ranhados, acompanhados do Senhor Celso (966121028) e Senhor Delfim
(965279833), que demonstraram todo o empenho e colaboração necessários.
Outras alternativas viáveis apresentadas pelo Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, foram o Internato Vítor Fontes e a Cave da Igreja Madre Rita.
4- Centro Paroquial de Ranhados e Escola Primária - Ficou acordado, após
contacto com o Senhor Padre José Pedro (969070961), que em caso de

necessidade podem ser transferidos 30 utentes para o Centro Paroquial, que
dispõe de três salas destinadas a dormitório, instalações sanitárias contíguas,
copa e um salão com palco no primeiro andar destinado a refeições e atividades.
Como não tem água quente e duche, a empresa Instantágil tem de prevenção
um Termoacumulador de 500 L e um chuveiro para os banhos.
A transferência dos utentes para o Centro Paroquial e para a Escola Primária será
acompanhada com as camas e colchões disponíveis na ERPI.
O Senhor Padre José Pedro aproveitou para transmitir a sua solidariedade a
todos os trabalhadores e utentes desta casa, sendo que é com grande orgulho e
sentido de responsabilidade que partilha estas preocupações.
5- Evacuação - Em caso de evacuação total do nosso edifício, os restantes utentes
(17), serão colocados na Escola Primária de Ranhados.
6- Salão do Centro de Dia e Refeitório - Com o reforço de isolamento e proteção
dos utentes das Residências Seniores, e consequente retirada de 17 pessoas
deste espaço, foi possível reorganizar os lugares sentados no Salão, permitindo
o distanciamento recomendado, assim como no Refeitório, em que a
redistribuição feita, permite a mesma estratégia de prevenção.
Conclusão
A metodologia utilizada baseou-se nos seguintes pressupostos:
- 1º Piso – 5 utentes totalmente dependentes, 15 semi-dependentes e 21
autónomos;
- 2º Piso – 7 utentes totalmente dependentes, 10 semi-dependentes e 9
autónomos;
- Quartos do Centro de Dia – 3 autónomos e um semi-dependente.
O critério de distribuição dos utentes pelo CATL, Centro Paroquial e Escola Primária,
deverá ser definido pela equipa de substituição a entrar no dia 31 de março. Também
foi testada a possibilidade de dividirmos a ERPI em quatro espaços, a isolar
autonomamente, fechando as portas corta-fogo internas e os serviços serem prestados
a partir do exterior pelas escadas de emergência.
Pensamos estarem reunidas as condições de segurança e implementadas as medidas
fundamentais, assentes nas recomendações diárias das diversas entidades, para que o
sucesso da operação, atinja o melhor grau de satisfação.

O Conselho de Administração
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