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PLANO DE
CONTINGÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS

Mudanças nas instalações
Equipamentos de Protecção
Novas regras de funcionamento
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MENTE POSITIVA
MUDANÇAS NAS
INSTALAÇÕES

Reorganizámos as salas para garantir a distância de
segurança
Retirámos tapetes e outros têxteis não essenciais: almofadas,
mantas, toalhas, ...
Forrámos as poltronas de tecido
Colocámos sinalética
Colocámos alguns equipamentos de protecção à disposição
como gel desinfectante, sabão anti-séptico e cobre-pés
Reforçámos as regras de higienização do espaço
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EQUIPAMENTOS
DE PROTECÇÃO

É obrigatório o uso de máscara dentro da clínica. Os/as
pacientes devem apresentar-se com a mesma
correctamente colocada. 

MÁSCARAS

É recomendado, sempre que possível, mas não é
obrigatório.

VISEIRAS

À disposição à entrada, sem qualquer custo para o/a
paciente.

COBRE-PÉS

À disposição na entrada e de uso obrigatório. O/a
paciente pode trazer luvas, caso seja alérgico a este tipo
de produtos.

GEL DESINFECTANTE
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NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO Cada divisão está devidamente desinfectada

(chão, sofás/poltronas, marquesa, puxadores).

As marcações são feitas com um intervalo de,
pelo menos, 30 minutos para haver tempo para
desinfecção e arejamento. 

Serão disponibilizados os seguintes EPI: cobre-
pés, gel desinfectante, sabonete anti-séptico.

As Psicólogas estarão com máscara. A viseira
será uma possibilidade a considerar por cada
uma.

Da parte da clínica:
 

 

 

 

 

Antes da
consulta/sessão
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NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO

Procure ser pontual

Traga a máscara colocada correctamente

No atendimento de adultos/as não são
permitidos acompanhantes. Em casos
excepcionais (mediante acordo prévio), só será
permitida a presença de um/a acompanhante.

No atendimento a crianças, naturalmente, é
permitida a presença de um/a acompanhante.

 
Da parte do/a paciente:
 

 

 

 

Antes da
consulta/sessão
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NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO Mantenha a máscara colocada

Coloque os pés na caixa para que os
"cobre-pés" sejam colocados
automáticamente

Desinfecte as mãos

Será, depois, encaminhado/a para a sala
de atendimento

 

 

 

À chegada
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NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO

As máscaras deverão permanecer
colocadas

A Psicóloga e o/a paciente estarão mais
distantes que o habitual

Será disponibilizado uma embalagem
individual de lenços de papel, que ficará
com a pessoa gratuitamente

 

 
Durante a consulta
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NOVAS REGRAS DE
FUNCIONAMENTO O pagamento da consulta pode ser

realizado em numerário ou por
transferência bancária, preferindo-se este
último método. A opção MBWay está a ser
avaliada.

À saída, o/a paciente remove o cobre pés
e coloca no recipiente disponibilizado
para o efeito.

Deve desinfectar as mãos antes de sair.

 

 

No final da
consulta



RELEMBRAMOS...
Mantenha etiqueta respiratória.
Se apresentar sintomas que podem sugerir a
presença da COVID-19 e/ou se esteve em
contacto com alguma pessoa que foi infectada,
deve informar-nos e não comparecer
presencialmente. Podemos assegurar o
acompanhamento à distância, se o desejar.

Este plano de contingência pode sofrer alterações

consoante a evolução pandémica e novas indicações

das entidades competentes. Vigora a partir do dia 19

de Maio de 2020.
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RESILIENTEMENTE
Com confiança e segurança, seremos capazes de nos adaptarmos e de
agilizar os nossos recursos internos para estes novos desafios!
 

ACREDITAR, MUDAR, VIVER!



BSI | Reimagining Healthcare

A SUA EQUIPA
CONTINUAMOS AQUI PARA SI!

Direcção Técnica
Psicóloga Clínica e Hipnoterapeuta

LÍLIA ANDRADE
Psicóloga Clínica, Coach e

Facilitadora de Cura Reconectiva

HELGA GONÇALVES
Psicóloga Infanto-Juvenil e

Neuropsicóloga

FÁTIMA RIBEIRO



CONTACTOS

geral@mentepositiva.pt

EMAIL

223 167 424  / 912 869 509

TELEFONE/TELEMÒVEL

Rua Nossa Senhora da Maia, 77, 1º , sala 22, 4470-204 Maia

MORADA


