Dentro da pandemia: prevenção e controlo das infeções nas
organizações
A situação vivenciada atualmente no contexto do novo coronavírus trouxe desafios a todos os profissionais e
para a comunidade em geral, no sentido de se adaptarem às exigências relacionadas com a prevenção,
proteção e recomendações a seguir pela Direção Geral de Saúde. A importância da prevenção, proteção e dos
procedimentos a implementar, fundamenta a realização de uma ação de formação que forneça informações
sobre como as Entidades da Economia Social devem estar preparadas para responder a um caso de vírus
respiratório emergente, tal como, o novo coronavírus, como identificar um caso e como implementar
adequadamente as medidas de Prevenção e Controlo de Infeção, para se garantir que não ocorra transmissão
aos profissionais e aos utentes. Com esta ação pretende-se ainda fomentar a partilha de práticas nas diversas
respostas sociais da economia social.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cadeias de Transmissão
Avaliação de Risco
Medidas de Precaução Padrão
Adequar Equipamentos de Proteção Individual ao Risco
Exposição ao Risco
Organizar um Isolamento
Processo de Higiene e Desinfeção
Testes de Diagnóstico de Infeção Respiratória
Vacinação
Apoio à Gestão Organizacional – Elaborar Normas e Procedimentos
Estratégias/ Comunicação/Informação/Formação
Liderança em tempo de crise

OBJETIVO GERAL
Prevenir/Responder a um surto em particular causado pela COVID-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estar preparado para responder a um surto, em particular causado pela COVID-19;
- Limitar a transmissão entre pessoas através da implementação de intervenções PCI (Prevenção e Controlo de
Infeção) recomendadas pela DGS/OMS;
- Definir o que é PCI e seu papel no contexto da preparação, da prontidão e da resposta;
- Descrever a situação epidemiológica atual do COVID-19, incluindo a definição de caso e sinais & sintomas

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Metodologias ativas e participativas, com vista à promoção da reflexão e intercâmbio de conhecimentos e
experiências profissionais e aplicabilidade dos conceitos nos contextos profissionais. Avaliação dos/das
formandos/das através da observação direta.

DATAS

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 25€ | Não associados/as: 35€

15 e 24 de fevereiro
3 março

HORÁRIO
9.30h - 12.30h

DURAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Técnicos/as,

Coordenadores/as

de

equipas,

Diretores/as

técnicos/as e auxiliares de organizações sociais e/ou entidades públicas e
privadas entre outros profissionais.
ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação

9h

LOCAL

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização

Plataforma Zoom
FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância

FORMADORA
Helena Carneiro

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | Entidades do

Enfermeira Especialista na
Unidade de Cuidados
Intensivos do London
Independent Hospital.
Mestrado em doente
crítico, Universidade
Católica Portuguesa.
Pós-Graduação em Gestão
e Administração de
Serviços de Saúde, Escola
Superior de Saúde.
Pós-Graduação
Mentroship, City
University of London
Formação SARS – COV-2OMS.

distrito de Faro | Número de ordem de receção da inscrição
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do total
da duração da ação e aproveitamento no final da formação
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de Inscrição
pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por
transferência

bancária

(mediante

envio

do

respetivo

comprovativo).

Posteriormente, será enviado o link para acesso à formação.
As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 8 de fevereiro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Faro
Rua D. Jerónimo Osório, n.º 5 | 8000-307 Faro
Telefone: 967084566 | n.faro@eapn.pt

