
                                                                                                                                                      

No próximo dia 18 outubro 2020, domingo, irá realizar-se, na igreja de São Miguel, em Sintra, uma 

ação de colheita de sangue, entre as 9:00 horas e as 13:00 horas, dinamizada pelo Rotary Club de 

Sintra, com o apoio técnico e logístico do IPST - Instituto Português do Sangue e Transplantação e 

com a cooperação da Adassintra (Associação dos dadores de sangue do concelho de Sintra) e da 

UPS - Unidade Pastoral de Sintra. O Rotary Club de Sintra reforça assim a sua ação nesta importante 

causa da dádiva de sangue, tornando mais fácil para os dadores da área de Sintra realizar este gesto 

de generosidade e cidadania. 

Em face da Covid-19, atualmente nas sessões de colheita estão a ser adotados os seguintes 
procedimentos de segurança: 

- Os dadores terão que usar máscara individual durante todas as etapas da sessão de 
colheita.  

- O número de dadores que está em cada momento na zona onde é realizada a sessão de 
colheita é controlado pelos técnicos do IPST (os próprios voluntários da Adassintra 
atualmente não entram para a zona onde é realizada a colheita, enquanto esta se realiza, 
para não haver mais concentração de pessoas nessa zona). 

- Os dadores ficarão à espera no exterior da zona onde é realizada a colheita (respeitando 
uma distância de segurança) até serem chamados para iniciar a dádiva;  

- À entrada para a zona da colheita é realizado um pequeno questionário ao dador (para 
saber se teve sintomas ou contacto com pessoas contagiadas ou zonas de risco nos últimos 
14 dias) e feita a medição da temperatura para verificar se o dador está ou não em 
condições de efetuar a dádiva de sangue. Se apresentar risco de infeção com Covid terá 
que ir embora e não chega a entrar na zona da colheita. Se não apresentar risco de infeção 
o dador fará a higienização das mãos com a supervisão do técnico do IPST e inicia o 
processo da dádiva;  

- Cada local onde é realizada uma sessão de colheita deverá ter um espaço que possa 
funcionar como “sala de isolamento”, que seja independente da zona onde é realizada a 
colheita, para onde deverão ser encaminhadas as pessoas que apresentem sintomas de 
contágio; 

- Todos os profissionais do IPST estão devidamente equipados com máscaras, viseiras e 
vestuário de proteção; Os equipamentos utilizados na dádiva ou são de uso individual ou 
descartáveis ou higienizados após a utilização; Durante a colheita são sempre respeitadas 
as distâncias de segurança entre técnicos e dadores. Apenas durante a triagem médica 
(consulta) e na própria colheita é que existe um contacto mais próximo entre dadores e 
técnicos, mas nessas situações são reforçados os equipamentos de proteção utilizados bem 
como os procedimentos de higienização. 

- Os Rotários do Rotary Club de Sintra e os voluntários da Adassintra (também com mascaras 
e viseiras) apenas colaboram na preparação do espaço e na sua higienização (no início e no 
final da sessão), no controlo das entradas dos dadores, manutenção das distancia de 
segurança no exterior da zona da colheita e no fornecimento da informação e ajuda 
necessária aos dadores. 

Venha dar sangue no dia 18 de outubro: O Rotary Club de Sintra, a Adassintra, o IPST e a UPS 

contam com a sua generosidade! 

Um grande BEM HAJA. 


