
Plano de Contingência Covid-19



Está seguro connosco. Respire fundo e
desfrute.
Queremos ter a certeza que as suas férias são
seguras e inesquecíveis. Desfrute de toda a beleza
de Portugal em segurança.

Feel Nazaré, be traditional, feel
unique!
Apartamentos pitorescos e acolhedores, onde poderá desfrutar
de momentos únicos ao som das ondas do mar. A decoração
moderna contrasta com pequenos apontamentos tradicionais
escolhidos a dedo por quem considera o património da terra
uma tradição que nunca se deverá perder.



Este plano adaptado aos procedimentos de
Prevenção e Controlo da Sars-Cov-2 é um
garante do cumprimento dos requisitos do
programa Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Reforçámos os procedimentos diários para
garantir que os membros da nossa equipa, os
nossos hóspedes e visitantes se sintam
confiantes de que os nossos alojamentos lhes
oferecem um ambiente limpo e seguro.

Clean & Safe



O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da Orangeparallel, Lda para a Doença por
Coronavírus (COVID-19), fornece informação aos colaboradores, clientes e fornecedores da empresa sobre esta nova doença, sobre
as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos
suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência da Orangeparallel, Lda para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi
desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Organização Mundial de Saude (OMS) e na melhor
evidência científica disponível até ao momento. 

Os colaboradores da Orangeparallel, Lda são informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de evitar a
transmissão, através dos meios mais adequados: Boletim Informativo, por correio eletrónico, site internet, afixação de cartazes nos
espaços comuns, etc. A Orangeparallel, Lda está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus clientes,
colaboradores e fornecedores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto
na comunidade, face às valências de conhecimento que detêm em diversas áreas. 

Este Plano de Contingência será revisto sempre que necessário, quer devido a atualizações resultantes de orientações da DGS sobre
medidas relativas ao combate à pandemia COVID-19, quer devido a alterações para melhoramento dos procedimentos adotados
internamente

Introdução



As medidas que constam do presente Plano;
Todas as medidas de prevenção e controlo do COVID-19, incluindo procedimentos de higienização das mãos, etiqueta
respiratória e conduta social;
Procedimento de monitorização diária de sintomas associados ao COVID-19;
Atuação face a caso suspeito;
As orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) para limpeza e desinfecção das superfícies, pavimentos, equipamentos,
tratamento de têxteis, e uso correcto dos EPI’s.

Todos os colaboradores da Orangeparallel, Lda. tiveram acesso a este Plano de Contingência, que está também disponível online em
www.feelnazare.com/covid19, tendo também recebido informação e/ou formação especifica sobre:

Foi designado como Coordenador Geral deste Plano de Contingência o colaborador Ricardo Neves, gestor responsável pelas
Unidades de Alojamento Local, a quem cabe assegurar a sua correcta aplicação, divulgação e actualização:

Ricardo Neves
+351 913 073 147
rneves@feelnazare.com

Formação, Informação e Comunicação



Dificuldade respiratória;
Tosse;
Febre.

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são bastante comuns em todo o mundo. A
infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre ou dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave,
como pneumonia. O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido inicialmente em
Wuhan, Província de Hubei (China), o risco de infeção não se limita a Wuhan, mas a qualquer região com casos confirmados onde se
verifique transmissão ativa e sustentada do vírus. Atualmente o país com o número de mortos por milhão de habitantes é o Brasil (à
data da elaboração deste documento) seguido pelos Estados Unidos da América. 

O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 dias após
contactar com um caso confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada. Após
exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais fragilizado, pessoas
mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

A Doença Por CoronaVirus (COVID-19)



As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor (perímetro até 2 metros) ou podem
ser inaladas para os pulmões; 
Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido contaminados com secreções
respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos. 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto próximo (perímetro até 2
metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa
infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a
via de transmissão mais importante. Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada:

O risco de infeção estende-se a qualquer área internacional com casos confirmados onde se verifique transmissão ativa e
sustentada do vírus.

A Transmissão do COVID-19



Caso o SNS 24 informe sobre a não validação, o suspeito de infeção deverá informar da não validação ao coordenador geral;
Caso o SNS 24 informe sobre a validação, o suspeito de infeção deverá permanecer na área de isolamento (com máscara
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), e aguardar as orientações do SNS 24;

O coordenador geral do Plano de Contingência é o responsável pelo acionamento dos procedimentos em caso de suspeita de
infeção, por prestar a assistência necessária e contactar de imediato o Serviço Nacional de Saúde, pela Linha SNS 24 (808 24 24 24)
e/ou o Número Nacional de Emergência Médica (112).

Tendo em conta a especificidade e características unifamiliares das unidades de alojamento de que dispomos, foi definida como
área de isolamento a própria unidade em que o hospede se encontra alojado, ou o espaço de lavandaria para os colaboradores ou
fornecedores da Orangeparall, Lda. Os suspeitos de COVID-19 não devem sair da área de isolamento definida, devendo aguardar
instruções do coordenador geral ou dos profissionais de saúde.

As áreas comuns onde o caso suspeito passou serão isoladas e desinfetadas. Após avaliação:

O acesso dos outros colaboradores ou hospedes à área de isolamento fica interditado (exceto aos colaboradores designados para
prestar assistência).

É de imediato acionado o Protocolo de Higienização da Área de Isolamento e espaços ocupados pelo hospede, colaborador ou
fornecedor, de acordo com as orientações da DGS.

Casos Suspeitos, Possiveis ou Corfimados de Covid-19



Incentivamos os nossos colaboradores a minitorizarem diariamente o seu estado de saúde e o possível surgimento de sintomas
associados ao COVID-19. Para o efeito temos à disposição termómetro para controlo da febre, equipamento que pode também ser
utilizado pelos nossos hospedes.

Medidas de Prevenção e Controlo

Distanciamento Social

Os nossos alojamentos e
procedimentos foram

adaptados para que não
exista a necessidade de

contacto físico durante o
check-in, no decorrer da
estadia, ou no check-out

Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo
hóspede, o atendimento

presencial obriga à
utilização de

equipamento de
proteção, quer pelo

colaborador quer pelo
hóspede.

No serviço de
housekeeping, as

operações de limpeza e
manutenção são

obrigatoriamente feitas
sem a presença do

hóspede. 



Disponibilizamos equipamentos de proteção individual em número suficiente para todos os colaboradores e de acordo com as suas
funções. Sempre que necessário, temos também disponíveis equipamentos de proteção individual para todos os nossos hospedes.

Medidas de Prevenção e Controlo

Equipamentos de Proteção Individual

Os nossos colaboradores
utilizam máscara durante
todo o seu turno, desde o
momento de entrada até
à saída das instalações.

A equipa de serviços de
limpeza está devidamente

protegida com
equipamentos de

proteção individual
especificos.

A utilização de máscara é
obrigatória nas áreas

comuns interiores, para
hospedes e

colaboradores.



Diminuímos ao máximo a frequência e do modo de contacto entre os colaboradores, quando possível do ponto de vista operacional
e de acordo com as boas práticas recomendadas pela DGS.

Medidas de Prevenção e Controlo

Conduta Social

Promovemos a frequente
e adequada higienização

das mãos, etiqueta
respiratória e conduta
social junto dos nossos

colaboradores

Instalámos dispensadores
com SABA (solução à base
de alcool) para os clientes
e colaboradores em todos

os locais estratégicos e
em todas as unidades de

alojamento.

Investimos em tecnologia
contactless para abertura

de portas em todos os
nossos alojamentos,

reduzindo ao essencial o
contacto com as

superficies por parte dos
nossos hospedes.



Tendo em conta o contexto actual de pandemia, intensificámos a higienização e desinfecção nas áreas comuns, das superfícies,
pavimentos, áreas de contacto, equipamentos partilhados, utilizando produtos de limpeza com atuação antiviral. Sempre que
possível, os hospedes ficarão alojados numa unidade que não tenha sido ocupada na noite anterior.

Protocolo de Higienização

Limpeza e Desinfeção

Arejamos regularmente
todas as unidades de
alojamento e espaços

comuns e incentivamos
os hospedes a promover

a ventilação dos seus
alojamentos.

Cuidado reforçado no
manuseamento e

lavagem dos têxteis,
nomeadamente lençóis e

toalhas.

Reduzimos os objectos de
decoração e tapetes para
simplificar a higienização
dos quartos e reduzir o
risco de contágio entre

estadias.



Sempre que possível, as superfícies são primeiramente limpas com água e detergente para remoção da sujidade, seguindo-se a sua
desinfeção. A limpeza começa pela zona menos suja (mais limpa) do alojamento para a zona mais suja, para evitar que se propague
a sujidade. No interior dos edifícios, os desinfetantes são aplicados com um pano ou toalhete, uma vez que não é recomendada a
pulverização destes produtos.

A remoção das roupas de cama é feita tendo o cuidado de não sacudir a roupa. A mesma é retirada embrulhando de fora para
dentro e colocando no saco para posterior lavagem a temperatura não inferior a 60º, garantindo sempre a separação de roupas e a
higienização interna do tambor da máquina entre lavagens. 

A equipa de limpeza desinfecta todo o mobiliário, cozinhas e casas de banho, com particular atenção a torneiras, pegas de base de
duche e bancadas. É reforçada ainda a limpeza de objectos de utilização mais frequente, como comandos de TV, interruptores,
puxadores maçanetas e corrimões. 

Os baldes e esfregonas para o chão e os panos de limpeza são reutilizáveis, sendo a sua desinfeção assegurada no final de cada
utilização. 

Protocolo de Higienização



Protocolo de Higienização
Área Acção Produto e Dosagem Frequência e Modo de Aplicação

Mistolim - DMU 100
Detergente Desinfectante

Multisuperfícies.
dose: 3%

Pavimentos, Paredes,
Bancadas e superfícies

várias.
(maçanetas, comandos)

A cada checkout ou sempre que
necessário. É efectuada uma lavagem
tradicional ou aplicado com
pulverizador, deixar actuar 5 minutos e
enxaguar abundantemente.

Lavagem e 
desinfecção.

Mistolin Gel Clor - DDD-P
Detergente Clorado

Desinfectante em GEL.
dose: 5%

Sanitários e Baldes de
lixo.

Lavagem e 
desinfecção.

A cada checkout ou sempre que
necessário. Alplicar com recurso a
pano ou esponja, deixar actuar 5
minutos e enxaguar abundantemente.
(Poderá ser aplicado Puro em azulejos
ou superfícies verticais). 



Protocolo de Higienização
Área Acção Produto e Dosagem Frequência e Modo de Aplicação

GLASSDRY- HLS-V
Detergente Multisuperfícies.

dose: Puro

Limpeza de Vidros
(janelas, peças de

decoração em vidro) .

A cada checkout ou sempre que
necessário. É efectuada pulverização e
limpo com pano microfibras.

Lavagem.



Todos os resíduos genéricos são depositados em caixotes de lixo com tampa, de abertura não manual, disponíveis nas unidades de
alojamento, sendo posteriormente tratado como lixo indiferenciado ou para reciclagem, dependendo da tipologia. 

Os resíduos nunca devem ser calcados, nem os sacos apertados para sair o ar. 

Todos os resíduos gerados por caso suspeito ou confirmado e pessoa que lhe presta assistência são identificados e devem ser
encaminhados para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

Gestão de Resíduos



Rua das Abegoarias, Nº 48B
2450-135 Nazaré
+351 913 073 147
info@feelnazare.com


