
UCSP de Mora-Plano de Continge ncia 
COVID-19 

De forma a conseguirmos todos juntos fazer face à Pandemia , e à semelhança de todas as 

entidades públicas ou privadas, a UCSP de Mora elaborou um plano de contingência, de modo 

a conseguirmos ser o mais eficazes possíveis nesta luta desigual. 

Todos os nossos utentes continuam a ter direito ao acesso aos cuidados de saúde de que 

necessita, no entanto, foram definidas algumas situações prioritárias de modo a que 

consigamos dar resposta aos casos mais urgentes  e alguns circuitos alternativos de modo a 

que consigamos afastar utentes doentes, de utentes mais fragilizados e susceptiveis de ser 

contaminados. 

Passamos a explicar alguns aspetos deste Plano de Contingência, em que todos os utentes têm 

o dever cívico de colaborar: 

 Renovação de receituário crónico e entrega de resultados de exames médicos 

(sempre que possível via telefone ou email); 

 Enquanto nos for possível, a equipa de enfermagem continuará a prestar os 

cuidados essenciais e inadiáveis nas freguesias e ao domicilio, mas apenas os 

imprescindíveis; 

 Agendamento dos utentes para tratamentos de enfermagem, com maior espaço 

entre os seus contactos, de modo a dispersar ao longo das 12 horas os utentes, 

evitando que se acumulem na sala de espera. 

 

A UCSP de Mora terá 4 espaços de sala de espera a funcionar, de modo a evitar 

a acumulação de utentes na sala de espera: 

 Urgência (Utentes vindos com os bombeiros, utentes para a consulta 

aberta sem queixas respiratórias,tratamentos de enfermagem); - evitando 

assim que estes utentes circulem pela unidade 

 Saúde Infantil/ Saúde Materna e Vacinação – corredor da vacinação; - 

evitando a junção de utentes saudáveis com patologia aguda; 

 Sala de espera dividida com biombos em duas alas: a esquerda (mais 

resguardada) para grupos de risco tais como, diabéticos, hipertensos e 

hipocoagulados.  

 Na ala direita os restantes utentes para consulta aberta. 



 

Acompanhantes 

 Não será permitido o acompanhamento de doentes no S.O., a não ser em 

casos especiais tais como, crianças e pessoas com dificuldades visíveis 

de orientação e discernimento. 

Caso tenha suspeita de estar infetado com o COVID-19, ligue para a linha SNS 24 

(808 24 24 24) 

Se tiver indicação para se deslocar a esta unidade de saúde, por favor, logo na 

receção, quando estiver a fazer a ficha de admissão avise o assistente técnico da 

situação e siga as suas indicações. 

Não se sinta indignado se lhe derem uma máscara para colocar de imediato. 

Estamos a tentar proteger todos. 

Acredite que estamos todos a fazer o melhor que sabemos e podemos. 

                                                                               Centro de Saúde de Mora/UCSP 

 

 


