
 

 

ESTAMOS DE VOLTA! 
 

 

RETOMA DE CONSULTAS E TRATAMENTOS PRESENCIAS E 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

Reabrimos as consultas e tratamentos presenciais na nossa Clínica, no dia 18 de 

Maio, no entanto, uma vez que a situação ainda está longe da normalização pretendida, 

serão implementadas um conjunto de regras, recomendadas pela DGS, que visam garantir 

a segurança de todos os nossos colaboradores e pacientes. 

 

Assim sendo, pedimos a vossa atenção e colaboração para as seguintes medidas: 

 

 A utilização de máscara de proteção é obrigatória, como tal, pedimos que a traga 

consigo; 

 

 A entrada de acompanhantes não será permitida (consideram-se exceções 

crianças e pessoas com necessidades especiais); 

 

 Pedimos aos nossos pacientes que sejam pontuais. Desta forma, evitaremos 

aglomeração de pessoas na receção e sala de espera, onde o distanciamento 

social será cumprido; 

 

 Mantenha a distância de segurança recomendada; 

 

 Desinfete as suas mãos, com álcool gel disponível na receção e na sala de espera, à 

entrada e à saída; 

 

 Caso necessite de assinar um documento utilize de preferência a sua caneta; 

 



 Ao efectuar pagamentos utilize de preferência o modo de pagamento por MBway, 

transferência bancária ou multibanco (este será desinfetado antes e após a sua 

utilização). Pedimos que o pagamento em dinheiro seja evitado sempre que 

possível. 

 

 As zonas de contacto com o público (balcão, secretárias, cadeiras, ATM´s) serão 

desinfetadas e higienizadas com frequência; 

 

 Monitorizamos diariamente a saúde dos nossos colaboradores e cumprimos todos 

os protocolos de higiene pessoal; 

 

 As nossas instalações são higienizadas e desinfetadas com frequência; 

 

 O agendamento de consultas será realizado de forma a evitar aglomeração de 

pacientes no interior da clinica. 

 

Contamos com a vossa ajuda e colaboração, contribuindo para que, com a 

implementação de todas estas medidas de proteção, as consultas e tratamentos na Clínica 

Doutor Pinto Coelho decorram da forma mais segura e com a maior normalidade.  

 

A Direção, 

 

  

___________________________________________________________________ 

João Pinto Coelho, Diretor Geral 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Manuel Pinto Coelho, Diretor Clínico 

 


