
 

CASINHA DA PRAÇA – Registo 55134/AL da entidade Turismo Portugal 

Morada:  Rua Luis de Camões, 1-A – 2250-098 Constância  

CASINHA DO TEJO – Registo 80901/AL da entidade Turismo de Portugal 

Rua Cega – 2250-058 Constância 

Nome e Contacto do Proprietário: Márcio André Medroa  960345176 

Plano Segurança, Prevenção e  Higienização COVID-19 

Para clientes e Funcionários 

Considerando que:  

1- A Casinha da Praça não dispõe de células-quarto, sendo utilizada em propriedade 

plena pelo titular da reserva e acompanhantes das suas relações. 

2- Quando não há clientes não há regime de permanência de qualquer pessoa além 

da colaboradora que presta serviços de limpeza, higienização da casa e da roupa 

quando o estabelecimento fica disponível, o presente plano é um guia de 

procedimentos que poderá ser consultado pelos clientes que o solicitarem e será 

obrigatoriamente disponibilizado às autoridades que o exigirem. 

        3- “Que a COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).” 

SINTOMAS 

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, 

perda de olfacto, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave. 

3- Não havendo  zona de isolamento, em caso de a colaboradora  demonstrar  

sintomas e ligação epidemiológica, o Proprietário contactará o Centro de Saúde  

4- (Telef : 249736110) ou a Saúde 24 (808 24 24 24). A confirmar-se a infecção a 

colaboradora ficará em quarentena  pelo período de tempo que os serviços de 

saúde determinarem. No caso de ser um cliente que apresenta sintomas, deve ser 

aconselhado a ligar o 808 24 24 24  ou o 112. 

 

A Casinha fica isolada durante 3 dias, ao fim dos quais se procede a uma 

higienização e desinfecção das instalações, mobiliário, equipamento e à lavagem 

de roupa de cama a uma temperatura superior a 80ºC. 



 

 

PREVENÇÃO  

VISITAS: Os clientes interessados em verem a Casinha para tomarem a decisão de a reservar ou 

não,  devem solicitar ao responsável que os acompanhem, sendo autorizado um máximo de 2 

pessoas mais o responsável. Todos devem levar máscara posta e luvas descartáveis colocadas. 

Se os potenciais clientes não possuírem EPI mínimo, o responsável disponibilizará um conjunto 

de mascara e luvas descartáveis para cada pessoa. 

Antes de abrir a porta o responsável procederá à desinfecção de manípulos, fechadura e áreas 

próximas antes de abrir e fechar as portas. 

 Deve ser respeitada a distância de 2 metros entre as pessoas. 

HOSPEDES: Todos os hóspedes  devem, à chegada para iniciar o período de estadia, estar 

munidos de máscaras e luvas descartáveis. Se não as possuírem, o responsável disponibilizará 

um conjunto pelo preço unitário de 2 Euros 

•Higienização durante a estadia: Não são prestados serviços de limpeza durante a estadia a 

não ser que os clientes o solicitem e mantenham a casa totalmente desocupada para a sua 

efectivação. 

 Os clientes serão convidados a seguir os Procedimentos básicos de higiene das mãos e os 

Procedimentos de etiqueta respiratória, tal como afixados em locais estratégicos como 

definido pela DGS. 

É-lhes solicitado que coloquem os sacos de lixo nos contentores públicos e que procedam à 

limpeza frequente da casa durante a estadia. 

À entrada do edifício e na casa de banho existe um dispensador com desinfectante de mãos. 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS de Limpeza e Higienização 

• A colaboradora desempenha as suas tarefas devidamente protegida (máscara, viseira, 

luvas descartáveis, luvas para limpeza, avental): No inicio e entre tarefas, antes de substituir as 

luvas higieniza as mãos.  

A viseira é desinfectada no inicio e no final das tarefas com desinfectante à base de álcool, e 

sempre que necessário. Antes dessa operação procede-se à desinfecção das mãos. 

Roupa de cama e atoalhados 

No caso de estadias superiores a 2 noites, é  deixado um conjunto de 1 toalha de rosto e 1 

toalhão de banho por cliente para cada 3 dias de estadia e 2 lençois de cama e 1 fronha por 

cliente para cada 5 dias além da primeira semana. 

Em caso do cliente pretender, é assegurada a troca de roupa e limpeza da casa, mediante 

preço a acordar e num dia em que os ocupantes estejam ausentes. 



A remoção da roupa de cama e atoalhados é feita sem agitar ou sacudir, enrolando-se de 

fora para dentro, sem encostar ao corpo e transportando-a para a máquina de lavar. 

A lavagem é feita a uma temperatura mínima de 60º. A roupa de trabalho é lavada à parte e 

à mesma temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casinha da Praça + Casinha do Tejo   

Plano de Limpeza e Higienização 

No dia da saída dos clientes é retirada a roupa de cama seguindo a norma dos Procedimentos. 

A Casa é limpa e higienizada um dia após a saída do último cliente.  

Se as paredes e tectos necessitarem, marcam o inicio da limpeza., seguindo-se os móveis. 

A limpeza é realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as 

mais sujas:  

a) Paredes e tecto (se aplicável) b) Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, 

corrimãos, outros); c) Equipamentos existentes nas áreas; d) Instalações sanitárias; e) Chão 

– é o último a limpar Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da  

desinfecção com solução de lixívia diluída em água. 10 cl para 9 L água. Lavar primeiro as 

superfícies com água e detergente. 

• Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies. 

• Deixar actuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do 

fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental. 

• De seguida enxaguar as superfícies só com água quente. 

• Deixar secar ao ar. 

Superficies metálicas (puxadores, portas de aluminio, etc) Detergente desinfectante com 70% 

álcool. 

• Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que contenha 

na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção.  

Panos Azul para : Bancadas, mesas, cadeiras; Verde para Mesas de refeição e áreas de 

preparação de alimentos. Amarelo para lavatórios, cabines de duche e banheira. Vermelho ou 

Rosa para exterior da sanita. 

A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e 

com detergente de base desinfectante; 

• O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve  garantir 

uma limpeza e desinfecção destes equipamentos no final de cada utilização. 

O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. Por exemplo: o balde 

e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas outras áreas. 

 

 

 



CASA DE BANHO 

Material 

 Um toalhete de papel, uma escova, uma esponja, material de limpeza, sabão e um pano 

seco, luvas. 

• Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas. 

• Seguir a sequência: 

o Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à 

volta destes; 

o Limpar as sanitas; 

o Limpar o chão. 

• Limpeza da sanita: 

− Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba: 

o Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo; 

Procedimentos:  Começar de cima para baixo. • Lave e limpe as paredes da banheira ou do 

chuveiro. Comunique ao proprietário qualquer infiltração ou deterioração. • Remova os 

cabelos da banheira ou do chuveiro com um lenço de papel. • Use uma solução de água e 

detergente não-alcalino ou sabão e uma escova ou uma esponja para esfregar as juntas, 

base, bidé, utensílios, torneiras, chuveiro, suportes das toalhas e e banheira. 

• Limpe uma pequena área do ladrilho e juntas  depois seque com uma esponja. 

• Limpe cuidadosamente as portas dos chuveiros com solução de limpeza e esponja. 

• Limpe todas as superfícies com um pano seco. Deixe as portas abertas. 

SANITÁRIOS 

Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma 

reação gasosa nociva para a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfectante; deixar actuar durante pelo 

menos 5 minutos; Esfregar bem por dentro com o piaçaba; Puxar o autoclismo com o 

piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; o Volte a puxar a 

água. 

− Parte exterior da sanita: 

- Espalhar o detergente/desinfectante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 



-Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em 

cima e nos lados); Passar com pano só com água; Deixar secar ao ar; Limpar e 

desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar também com álcool a 70º-

80º. 

• No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfectante 

em todas as torneiras. 

• Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de 

banho. 

Equipamento: Luvas, óculos de protecção, material de limpeza, esfregão, esponja 

húmida, piassaba, panos secos e uma folha de identificação de quarto. 

Procedimento: 

• Coloque luvas e óculos de protecção ou viseira. 

Faça uma descarga do autoclismo. 

• Pulverize a solução de limpeza por dentro e por fora com detergente germicida, 

pelas paredes ao lado e atrás da sanita e por baixo da canalização. 

• Limpe a parte exterior da sanita e as paredes à volta com uma esponja húmida. 

• Limpe os canos . 

• Lave a esponja. Limpe a parede sob a canalização seque o tubo. 

• Use uma escova de casa de banho para esfregar o interior da sanita. 

• Limpe por baixo do aro e do assento. 

• Lave a escova . 

• Use um pano seco para limpar a parte externa dos sanitários, as paredes e os 

canos. 

• Deixe a solução de limpeza na água dos sanitárias durante alguns minutos. 

• Limpe a tampa, a borda e a parte externa dos sanitários com a esponja, seguida de 

um pano seco e feche a tampa. 

 

LAVATORIOS E ESPELHOS 

Equipamentos: Um pano limpo ou toalha de mão, uma esponja, panos de limpeza, uma 

escova dura, um material de limpeza e luvas. 



Procedimento no caso de a casa estar ocupada: 

• Limpe um local num canto do lavatório. Manuseie os produtos de higiene pessoal do 

hóspede o mínimo possível. 

• Coloque um pano limpo ou toalha de mão nesse local. 

• Mova os produtos de higiene pessoal do hóspede com um pano ou toalha. 

• Lave bem a esponja. 

• Limpe as lâmpadas, o toalheiro e outros acessórios de casa de banho. 

• Enxague a esponja e os panos de limpeza conforme necessário. 

• Remova a tampa do lavatório. 

• Pulverize a solução de limpeza no lavatório, na tampa, descarga e esgoto do lavatório, 

utensílios (todos os lados) e espelhos. • Use uma escova para limpar os orifícios de 

transbordamento no lavatório. A sujidade geralmente se acumula nos ralos da pia. 

• Usando a esponja, limpe todas as superfícies. • Polir com um pano seco para evitar 

manchas de água. • Substitua a tampa do lavatório 

 

 

CHÃO DA CASA DE BANHO 

Equipamento 

• Toalha, esponja, panos de limpeza e material de limpeza.  

Procedimento: 

• Pulverize o piso e os rodapés com uma solução de limpeza multiusos. 

• Comece pelo canto mais distante e trabalhe em direcção ao chão. 

• Esfregue o chão com uma esponja ou pano de limpeza. 

• Limpe os rodapés à medida que avança. 

• Preste atenção especial às áreas ao redor do das louças, atrás da porta e nos cantos. 

• Seque o chão com um pano limpo. 

PAREDES, MOLDURAS, E TECTOS 

Material: Um Espanador e um pano húmido 

PROCEDIMENTO: 



• Usamos um espanador para áreas de difícil acesso e removemos poeira e teias de aranha 

das paredes e dos cantos do tecto.  

• Limpe outras áreas com um pano húmido. 

•Comece topo da sala para baixo. 

PÓ E ESPELHOS 

Material: Panos limpos, solução de limpeza do pó (PRONTO) , esponja húmida e Limpa-

Vidros. 

Procedimento 

Se os espelhos tiverem armações de madeira, limpamos as armações com um pano borrifado 

com Pronto. 

• Limpe os espelhos com uma esponja húmida seguida de um pano limpo, usando um 

movimento lateral de cima para baixo. 

• O Limpa-vidros  pode deixar riscos nos espelhos. Use-o para superfícies cromadas e para 

vidros em janelas e fotos. 

 

 

PÓ e PORTAS 

Pano de pó e pano húmido 

Comece de um lado da sala e trabalhe em círculos. 

• Poeira de cima para baixo. 

• Portas de Madeira: Use um pano pulverizado com solução de limpeza do pó, se necessário, 

para tirar o pó do interior e do exterior de cada porta, estrutura e porta. A solução de poeira 

pode deixar uma película  se não estiver completamente limpa. 

Portas de alumínio:  Pulverizar pano com limpa-vidros ou detergente multiusos e limpar. 

MÓVEIS 

Procedimento: 

• Limpe as laterais, a frente, as bordas e a parte superior usando um pano borrifado com 

solução de limpeza. 

• Se é limpeza de uma saída abra as gavetas e limpe o interior. 

• Polir as laterais, frente, bordas e parte superior com um pano limpo. 

TELEVISÃO, BOX E CONTROLE   REMOTO 



Materiais: 

• Panos limpos, solução desinfectante, limpa-vidros 

Procedimento: 

• Limpe a parte superior e as laterais da televisão e seu suporte e a Box. 

• Para superfícies de vidro, use um limpa-vidros ou água para limpar a frente do aparelho de 

televisão. 

• Limpe a tela da televisão com limpa-vidros borrifado num pano limpo. 

• Limpe a tela apenas quando a televisão estiver desligada. 

• Pulverize o desinfectante num pano e limpe o controle remoto. 

Maçanetas de portas (exterior e interior): Limpar com um pano de limpeza com solução água+ 

sabão ou detergente multiusos e secar com pano seco 

Superfícies: Não usar aspirador. Pisos e escadas em madeira:   

Cozinha: Lava-loiças, Puxadores de armários, Electrodomésticos: forno, torradeira, panela de 

pressão, máquina de café, etc. Condimentos: azeite, saleiro e pimenteiro, especiarias e 

recipientes frequentemente usados, etc. 


