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Protocolo para retomada de atividades presenciais coletivas

Nome da Entidade: CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO
Serviço Tipificado Executado: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Profissional Técnico Responsável pelo Protocolo: Carla Patrícia Marcondes de 
Albuquerque – Assistente Social CRESS PR 2348 e Coordenadora de Proteção Social 
Básica
Data: Setembro a Dezembro/2021

1- Descrever quais Oficinas irão retornar (e de que forma acontecerá presencial ou 
remotas, ou ainda híbrido). Qual o número de público que será atendido?   

     - Retornaremos inicialmente com as Oficinas de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos em caráter híbrido, de forma assíncrona, mediante termo de 
responsabilidade dos idosos (anexo III), em grupos com até 30 idosos em cada atividade 
presencial.
     - A partir do mês de setembro as atividades acontecerão todas as tardes, a partir das 
14 horas, com data de início em 20 de setembro.
     - O espaço do CEMID, segundo a fonte de cálculo espaço/usuário www.fe.unicamp.br 
permite até 90 pessoas no ambiente.

2- Descrever como acontecerá a rotina de limpeza de ambientes compartilhados 
(banheiros, maçanetas, colchonetes, dentre outros);

- Os espaços serão higienizados diariamente antes da realização das atividades 
coletivas (espaço comum, auditório e banheiros) e após o encerramento do trabalho em 
grupo, de acordo com o protocolo de biossegurança.

3-  Descrever o tempo de permanência dos usuários dentro nas instalações físicas 
destinadas às atividades?

     - As atividades coletivas terão, no máximo, duas horas de duração.
     - Os usuários que participarão das atividades coletivas serão orientados a não 
permanecer nas dependências do CEMID assim que estas forem concluídas.

4-  Qual será o número de pessoas por m²? E a rotina de aferição de temperatura 
como acontecerá?

     - O auditório do CEMID, tem 106,70 m², portanto, sua capacidade para acolher 
usuários é de até 90 pessoas, porém trabalharemos inicialmente com até 25 pessoas.
     - O espaço contará com demarcação, seguindo a distância de 1 metro, conforme 
orientação.
     - A aferição da temperatura é realizada no CEMID para todos os que adentram seu 
espaço físico.
     - Nos dias de atividade coletiva, esta rotina será mantida.
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5-  Solicitamos que o serviço registre, pode ser feito através de um questionário, 
identificando e acompanhando a existência de sintomas relacionados à COVID-19, 
com nova atualização a cada participação do usuário. Registros de quem está em 
quarentena, como será realizado este acompanhamento, descrever. Coloque aqui 
um modelo ou anexo.
Anexo I.

6-  Como será realizado a disponibilização de EPI´s para a equipe técnica e 
disponibilização de EPI´s para os usuários? Descreva.

     - Os servidores do CEMID receberam EPI’s disponibilizados pelo Poder Executivo, os 
quais utilizam durante a pandemia conforme protocolo de biossegurança.
     - Para os usuários será disponibilizado lavatório para higiene das mãos, com 
sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70% para utilização durante sua 
permanência no CEMID, bem como máscaras, se necessário.

7-  Quais atividades serão ofertadas, atentando para a não realização de atividades 
que demandem contato físico;

     - Atividades físicas individuais, palestras/exposições orais, jogos de mesa e tabuleiro, 
dinâmicas de grupo e rodas de conversas proporcionando a troca de informações entre 
os pares.
     - Oficinas de artesanato com material individual para utilização durante as atividades.

8-  Caso haja a oferta de alimentação, como se dará a oferta com garantia 
biológica aos usuários: preparo, distribuição e consumo. Descreva.

      - Os gêneros alimentícios são adquiridos através de processo licitatório e são 
entregues prontos no equipamento social. Caberá à auxiliar de serviços gerais, organizar 
as porções individuais, devidamente paramentada de acordo com o protocolo de 
biossegurança, deixando-os disponíveis em mesa própria preparada para alimentação, 
com distanciamento de 1 metro entre cada usuário. As porções individuais serão 
servidas em pratos e copos descartáveis.
     - Será disponibilizado água para utilização individual (garrafas de aproximadamente 
500 ml) para o usuário que não tenha possibilidade de levar no dia da atividade.

9-  Qual a o procedimento que será adotado em caso de identificação de usuário, 
familiar ou trabalhador do SUAS com sintomas de COVID-19. Descreva.

     - Orientação para que o usuário que relate sintomas de COVID - 19 ou que esteve 
com alguma pessoa com a doença, procure o Pronto Atendimento.
     - Só poderá retornar às atividades o usuário que apresentar declaração de alta 
médica presencial, atestado de final de isolamento ou laudo negativo de teste para a 
doença.



PREFEITURA DE PALMEIRA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO

3

10- Caso haja o transporte de usuários para o serviço ou para alguma atividade, 
descrever aqui como acontecerá está dinâmica.

     - Não se aplica utilização de transporte para a realização das atividades coletivas no 
CEMID.

11- Caso o serviço queira fazer alguma observação pode usar este espaço.   

     - O auditório terá janelas e portas abertas durante a realização das atividades 
coletivas.
     - Os ambientes do CEMID são ventilados naturalmente. O auditório tem ventilação 
mecânica.
     - Segue em anexo um passo a passo de como será realizado o protocolo nas 
dependências do CEMID (Anexo II).
     - Nas atividades de jogos de mesa e tabuleiro, será respeitada a distância de um 
metro entre os participantes, será disponibilizado álcool em gel 70% em cada mesa e 
não será permitido consumo de alimentos ou bebidas durante os jogos.

Palmeira, 30 de agosto de 2021.
Retificado em 16 de setembro de 2021.

Carla Patrícia Marcondes de Albuquerque
Assistente Social CRESS PR 2348
Chefe de Proteção Social Básica
           Decreto 14.300/2021
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ANEXOS

Anexo I

QUESTIONÁRIO

Nome: ___________________________________________________________________

Data: ____/_______________/2021

Nos últimos 10 dias, você ou alguém de seu convívio:

1) Esteve em contato com alguém com diagnóstico de COVID-19? (   ) Sim (   ) Não 

2) Esteve em contato com alguém que teve febre ou problemas respiratórios? (   ) Sim 
(   ) Não

3) Você teve febre? (   ) Sim (   ) Não

4) Teve tosse seca? (   ) Sim (   ) Não

5) Teve dificuldades de respirar? (   ) Sim (   ) Não
 

6) Sentiu alguma alteração no gosto (paladar) ou no cheiro (olfato)? (   ) Sim (   ) Não 

7) Apresentou dor de cabeça intensa? (   ) Sim (   ) Não

  
8)  Apresentou algum desarranjo intestinal? (   ) Sim (   ) Não
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Anexo II

PASSO A PASSO 

ATIVIDADES COLETIVAS CRAS PALMEIRA

 Aferição de temperatura
 Oferta de álcool em gel para higienização das mãos
 Verificação do uso correto da máscara

 Utilização do espaço físico 
respeitando distanciamento social (1 
metro)
 Disponibilização de lavatório 

para higiene das mãos, com sabonete 
líquido, papel toalha e álcool em gel

 Disponibilização de álcool em gel 70% 
para utilização durante a atividade coletiva

 Disponibilização de garrafas de água 
mineral para uso individual;

 Higienização do ambiente após a realização das atividades, conforme protocolo de 
biossegurança;

 Higienização intensiva durante as atividades coletivas;
 Oferta de lavatório para higienização das mãos com sabonete 
líquido, toalhas de papel e álcool em gel 70%;

 Organizar a saída individual dos 
usuários orientando que não é permitida 
aglomeração nas dependências do CRAS 

Palmeira, tão pouco em seu entorno

RECEPÇÃO

AUDITÓRIO

BANHEIROS

SAIDA
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE EM SITUAÇÃO 
DE PANDEMIA DE COVID 19

            

Eu,________________________________________________________ ________,

portador do CPF número:                                                                                                     , 
usuário participante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do 
Centro Municipal do Idoso (CEMID), afirmo estar ciente sobre os protocolos de segurança 
necessários durante a pandemia de Covid-19, bem como afirmo ciência do estado    de 
transmissão comunitária do novo Coronavírus.

Considerando que se trata de um agente patológico que pode afetar qualquer 
membro da instituição  e de seu entorno e que, muitas vezes, esse agente pode ser 
assintomático em algumas pessoas, declaro que estou ciente do agravamento dos riscos 
que envolvem o retorno às atividades presenciais, não podendo responsabilizar a 
Prefeitura Municipal de Palmeira por eventual contaminação ou desenvolvimento da 
doença.

Declaro estar ciente de que, caso o usuário seja contaminado com Covid-19, 
todos os membros  da família deverão ficar em isolamento. Declaro que eu, usuário 
participante do SCFV, nos últimos 10 (dez) dias  não apresentei  nenhum dos sintomas de 
contaminação, tais como febre, tosse ou que tive o diagnóstico de infecção pelo Covid-
19.

Declaro que entrarei em contato com a instituição caso apresente quaisquer dos 
sintomas causados pela infecção do Covid-19. Declaro que o estar ciente de que 
necessito usar constantemente a máscara de tecido, assim como realizar a correta 
higienização das mãos por meio de     lavagens com água e sabão e uso do álcool em gel.

Declaro que eu, usuário participante, mesmo retornando ao modelo presencial 
tenho reservado o direito em optar em realizar as  atividades remotas. Entendo que este 
momento é de extrema gravidade e que todos os profissionais do SCFV  mesmo 
seguindo todas as orientações de saúde, têm risco de contaminação pessoal.

Declaro ter tomado a vacina contra o novo coronavírus e apresento em anexo, 
cópia da minha carteira de vacinação.

Data: _    /_ /_ 

                                                                                          
____________________________________
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                                                                                            Assinatura do Usuário


