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ACTUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  COVID-19,   DA  ALTERSTATUS

Na normal plasticidade dos planos de contingência à evolução dos factos 

que os motivaram, INFORMA-SE:

1. AS  CONSULTAS  PRESENCIAIS  SERÃO  UMA  EXCEPÇÃO  apenas

justificável  pela  inadaptabilidade  ou  inexistência  de  meios

informáticos ao dispor do cliente;

2. Caso,  excepcionalmente,  ocorram  consultas  presenciais  apenas

poderá, mediante cabal, justificação, haver 1 acompanhante;

3.  A TELECONSULTA é a norma, quer na psiquiatria quer nas outras

valências. Primeiras vezes, urgências e consultas de revisão, todas

podem  efectuar-se  à  distância.  O  cliente  fará  o  pagamento  da

teleconsulta para o IBAN da clínica ANTES desta se realizar;

4. Os  colaboradores  serão  avisados,  como  até  agora  pelas

recepcionistas, da lista de agendamentos, e essa lista deverá conter

os contactos on-line. Solicita-se que os colaboradores forneçam o

seu username do Skype; 

5. Solicita-se  que  as  consultas  excepcionais  -presenciais-  sejam

marcadas apenas com ordem do profissional e definição por este do

dia e da hora; 

6. No  dia  prévio  à  teleconsulta  será  enviada  por  email  uma

digitalização da primeira e última página do processo clínico de cada

doente;  

7. Os procedimentos de marcação, envio de receituário, relatórios e

recibos serão também à distância: telefone, online ou mensagens.

8. Os pagamentos serão preferencialmente por transferência bancária,

e se localmente pelo uso de multibanco;
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9. Os  clientes  presenciais  serão  instruídos  a  comparecer  APENAS  Á

HORA MARCADA. Não poderão manter-se mais do que 4 pessoas na

sala de espera. Caso coincida a comparência de um maior número

de clientes, estes esperarão a sua consulta no exterior do edifício,

sendo chamados por telemóvel; 

10. Cada colaborador manterá as suas horas habituais de atendimento,

e os agendamentos seguirão os procedimentos habituais;

11. Aos colaboradores é sugerido que façam as suas teleconsultas a

partir do domicílio;

12.Cada  colaborador  informará  a  recepção  ao  final  de  cada  dia  de

consulta,  quais os actos efectivamente realizados e se ocorreram

faltas; 

13. O contacto entre as recepcionistas e os colaboradores será feito

normalmente por SMS, ou telefone ou aplicação digital; 

14. Todas as salas da sede terão sempre ventilação externa (janelas

abertas);

15. A  ALTERSTATUS  passará  a  ter  um  horário  de  presença  de

recepcionistas de 8 horas por dia (de segunda a sexta feira).  No

seguinte horário:

2ª feira das 10h às 18h

3ª feira das 10h às 18h

4ª feira das 10h às 18h

5ª feira das 10h às 18h

6ª feira das 10h às 18h

16. A s funcionárias da recepção Luísa e Maria passarão a trabalhar em

SEMANAS ALTERNADAS;

17.Durante esta fase  e até nova ordem, NÃO HÁ consultas presenciais

domiciliárias; 

18. Mantêm-se todas as disposições anteriores que não coincidam com

estas alterações;

19. É ainda indefinível por quanto tempo vigorará esta modificação ao

normal funcionamento.
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Algés 14 de Março de 2020

A Direcção  


