Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo

Contactos
Avenida Estados Unidos da América, nº25
2125-027 Glória do Ribatejo
NIF: 501 519 610
Telefone: 263 595 743
Telemóvel Creche: 926 822 399
Emails: geral@cbesgr.pt /
WEB: cbesgr.pt
facebook.com/ CBESGR

Medidas de Prevenção e Controlo da
Transmissão do COVID-19

CRECHE

Conforme a Circular 58/2020 da Direção Geral de Saúde:
 O horário de funcionamento da creche será das 07h00 às 19h00;
 A entrada e saída de crianças é feita apenas à porta da instituição,
não sendo permitida a circulação dos pais/encarregados de
educação dentro da creche;
 Se possível, a entrada e saída das crianças deve ser feita sempre
pela mesma pessoa ou limitar o número de pessoas que o façam;
 A medição da temperatura corporal nas crianças é feita ao
chegarem à Creche (a partir de 37,50 não pode ficar na instituição);
 A medição e registo da temperatura corporal será feita mediante
autorização dos pais/encarregados de educação;
 Ao chegar à creche a criança irá trocar o calçado de casa por calçado
de uso exclusivo na creche;
 Para além do calçado para uso exclusivo no interior do
estabelecimento, devem ter sempre duas mudas de roupa lavada
na instituição;
 As mudas de roupa, lençóis e produtos de higiene pessoais (fraldas,
cremes e toalhitas) devem ser entregues em sacos de plástico
fechado;
 As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma
temperatura de 600;
 Não devem ser trazidos de casa brinquedos nem mochilas (no caso
de usar chucha ou fralda/ boneco para dormir, devem ser de uso
exclusivo na creche, sendo aqui assegurada a sua desinfeção);
 Sempre que possível irá manter-se o distanciamento físico;

 Será assegurada a higienização frequente dos brinquedos,
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças
(mesas, cadeiras, fraldário, berços e/ou catres), várias vezes ao dia;
 Irá ser renovado o ar das salas, sempre que possível, com a abertura
de portas e janelas;
 Conforme indicação da DGS em nenhuma situação serão colocadas
máscaras às crianças;
 Será reforçada a lavagem com frequência das mãos das crianças:
 Serão assegurados todos os cuidados de higiene, exceto a
escovagem dos dentes;
 Em caso de febre os pais/encarregados de educação serão de
imediato contactados, a criança deve permanecer o menor tempo
possível no espaço e contactar o SNS 24 (808 24 24 24);
 Perante um caso suspeito de infeção, a instituição ativa as medidas
do plano de contingência;
 Deve informar a instituição sempre que a criança ou algum familiar
próximo apresente suspeita de ser portador de COVID – 19 ou
tivesse contacto com alguém infetado;
 Os registos diários (sala berçário), assim como os registos de
entradas e saídas serão feitos internamente;
 Não serão utilizados os cadernos, a troca de informação deverá ser
feita sempre que necessário por ambas as partes por via telefónica
ou email.

