
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – CCI     Dezembro2021  

 

 

Objetivo  

 

 

Ação 

 

Como fazer  

 

Período  

Proporcionar um 

sentimento de 

pertencimento do grupo 

ao que fazem parte; 

Entregas de kits Natalinos Foramfeitos kits com guloseimas e 

entregues ao usuários do serviço 

individualmente em suas residências; 

 

No período de 01 a 31 

de dezembro   2021 

 

Verificar se os idosos 

estão sendo assistidos 

pelos familiares e se há 

necessidade de algum 

encaminhamento para 

algum benefício sócio 

assistencial ou para 

saúde; 

- E reforçar algumas 

informações sempre 

pertinentes ao dia.  

 

-Visitas domiciliares aos que não tem acesso ao 

grupo do  whatsapp; 

 

Executado uma breve visita aos usuários do 

SCFV, devido a pandemia com todas as 

medidas preventivas, como uso EPi’S  

apropriados;  

 

No período de 01 a 31 

de dezembro 2021 

Incentivar a participação 

dos usuários. 

- Realização de Ligações e envio de mensagens; - Realização de bate papo, mensagens e 

ligações aos usuários do Serviço.  

 

 

No período de 01 a 31 

de  dezembro  2021 

 



 

-Desenvolver equilíbrio, 

mantê-los sempre em 

movimento; 

 

 

Envio de links de vídeos com dicas de 

alongamento, atividades de relaxamento; 

 

Através de links disponibilizados no grupo 

de whatssap.  

 

No período de 01 a 31 de 

dezembro2021 

- Orientaçãosobre a 

prevenção de que os 

idosos são grupo de risco 

em relação ao Covid-19; 

- Por meio das orientações, estima-se que por 

serem do grupo de riscos os mesmos devem evitar 

sair de casa, somente quando necessário;Mesmo 

que  os casos estejam diminuído; 

-Fazer o uso correto de máscaras de 

proteção individual, usar sempre e portar 

quando sair álcool  gel.  

- Evitar aglomerações e contatos físicos 

como abraços e beijos; 

 

No período de 01 a 31 

de  dezembro  2021 

 

- Comemorar as 

festividades de fim de 

Ano; 

Realização de vídeo  - Em decorrência das festividades do Natal 

e Ano no foi realizado vídeo pela 

coordenadora do serviço desejando boas 

festas; 

No período de 01 a 30 de 

dezembro2021 

Orientação sobre a dose 

da vacina que retornou 

com doses 

complementares; 

- Encaminhar o informativo Municipal ao grupo de 

Whatsap 

Através do grupo de whatsap informar aos 

usuários do serviço os dias e horáriosque 

estará disponível a 3ª dose da vacina; 

No período de 01 a 31 de 

dezembro2021 
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