Boas práticas para Buiatras
d

Controlo de contágios pelo COVID-19
Antes da visita para consulta:
✓ Verificar se os clientes da exploração a que se vão deslocar estão saudáveis, sem sinais de infeção por COVID-19
✓ Alertar os clientes para o rigoroso cumprimento das regras de distanciamento social recomendadas
✓ Verificar se existem pessoas particularmente vulneráveis na exploração do cliente e, em caso afirmativo, impedir que
estejam presentes durante a consulta
Se existirem riscos acrescidos, como alguém com sinais clínicos ou particularmente vulnerável na exploração, considerar levar
consigo ajuda, para que o cliente não esteja presente na consulta

Durante a consulta:
✓ Vista roupas de proteção limpas
✓ Use luvas, mude-as conforme as necessidades e não toque na face
✓ Mantenha a distância social recomendada – SEMPRE
✓ Quando for inevitável a presença do cliente, esta deve restringir-se a uma pessoa por consulta
✓ Se for imprescindível a assistência do cliente na contenção do animal ou no manuseamento de algum material, este também
deve usar luvas NOVAS – SEMPRE
✓ Não entre na casa do cliente, nem aceite bebidas ou comida. Esses tempos voltarão, mas agora não.
✓ Antes de deixar a exploração, verifique se desinfetou as áreas e objetos da exploração que você possa ter contaminado
✓ Antes de deixar a exploração, verifique se desinfetou ou descartou todos os objetos, roupas ou zonas do seu veículo que
possam ter sido contaminadas na visita
✓ No fim da visita lave as mãos como se fosse fazer uma cirurgia..

A salvaguarda da vida humana é prioritária.
Considere todos os procedimentos que possam reduzir os riscos de contaminação

Conselhos adicionais:
✓ Tente manter as visitas ao mínimo, resolvendo as situações por contacto telefónico quando possível e adiando as
deslocações não urgentes.
✓ Evite ir à Clínica, Hospital ou Associação onde trabalha, a não ser para reabastecimento ou deixar amostras inadiáveis.
✓ Não partilhe equipamento ou veículos com os colegas. Se tal for estritamente necessário desinfete tudo, antes e depois da
partilha.
✓ Mantenha os veículos limpos, arrumados e desinfete-os regularmente.
Adaptado de www.bcva.org.uk
Estes conselhos são baseados na informação disponível até 25 de março de 2020 e podem ser alterados. Mantenha-se informado de toda a legislação aplicável
nos sites oficiais.

