Plano de contingência Covid-19
A Associação Mais Proximidade Melhor Vida considera fundamental proteger a saúde dos
beneficiários que acompanha regularmente.
Atendendo à emergência de saúde pública e tendo em consideração a população que beneficia
do apoio da Associação Mais Proximidade Melhor Vida, a Direção desenvolveu um plano de
contingência de forma a evitar o risco de contágio do Covid -19 na população idosa.
Os procedimentos adotados na prevenção do Covid-19 seguem as recomendações das
autoridades públicas competentes, salvaguardando o bem-estar e saúde dos beneficiários e
também a satisfação das suas necessidades.
As medidas implementadas foram as seguintes:










Garantia de um contacto telefónico permanente 96 725 75 50 para qualquer situação
urgente;
Contactos recorrentes com as entidades parceiras para apoiar na prestação de serviços
e aquisição de produtos junto dos beneficiários;
Doação de termómetros e gel desinfetante para os beneficiários que o solicitaram;
Aquisição de máscaras, luvas e gel desinfetante para os profissionais e definição de uma
área de isolamento com o material e equipamento necessário;
Suspensão das visitas ao domicílio por parte dos voluntários e, em alternativa e com o
consentimento dos beneficiários, reforço do apoio via contacto telefónico;
Restrição das visitas ao domicílio por parte da equipa técnica para o estritamente
necessário e com carácter de urgência e, em sua substituição, reforço do
acompanhamento por telefone aos beneficiários e seus familiares/cuidadores;
Suspensão de todas as atividades de grupo até final de abril, com avaliação posterior
por parte da Direção;
Parte da equipa técnica encontra-se a desempenhar as suas funções em regime de
teletrabalho e as restantes profissionais encontram-se escaladas para deslocações ao
exterior e domicílio dos beneficiários assegurando as necessidades e dificuldades
apresentadas pela população idosa;

Cientes da situação atual, a Direção da Associação Mais Proximidade Melhor Vida ajustará os
procedimentos instituídos em função da evolução da propagação do Covid-19, sendo que
quaisquer alterações serão divulgadas através dos meios de comunicação habituais.
A Direção da Associação Mais Proximidade Melhor Vida agradece a compreensão e o apoio
que tem recebido por parte dos parceiros, voluntários e equipa técnica de forma a prevenir o
contágio junto da população idosa.
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