
Toda doação precisam ser entregues no cantinho 
da doação . Nossos profissionais são capacitados 
à avaliar o melhor aproveitamento das doações.   

 

 

Orientações Gerais aos visitantes, familiares e voluntários 

Entregas de Doações 

É possível visitar nossa  Instituição de 
seg. a sex. Entrada de 15h até 16h 

Orientações  

1. Os visitantes, familiares  e voluntários deverão cumprir as normas estabelecidas.    

2. No ato da visita é necessário o uso de máscara e álcool em gel.   

3. Caso o visitante apresente algum sintoma gripal, por favor, não compareça a Instituição. 

4. Crianças devem permanecer junto aos pais e ou responsáveis durante toda a visita. 

5.  É proibida a entrada/consumo de bebidas alcoólicas. 

6. Não é permitido  o acesso aos corredores, apartamentos, refeitório e cozinha.  

7. Use as áreas comuns da Instituição durante a visita. 

8. Visitas em grupo deveram realizar agendamento prévio  

9. Não dê carona dentro da Instituição, o caronista pode ser incapacitado para sair sozinho. 

10. Fotos e filmagens: consulte antes o coordenador. 

11. Evite realizar perguntar diretamente para o idoso sobre o motivo que o trouxe até a Instituição. 

12. Seja um bom ouvinte, nossos idosos vivenciaram muitas experiências e sentem muito prazer em 
compartilhar. 

13. Em caso de interesse, dúvidas ou sugestões sobre o funcionamento da Instituição, a equipe técni-
ca sempre estará a sua disposição. 

 

 

Você está visitando o Instituto Integridade, seja 
bem vindo a nossa casa! Como somos uma grande 
família, precisamos seguir algumas regras.  

É necessário respeitar os horários porque temos 
uma rotina a cumprir. Assim,  você ajudará a man-
ter o bom funcionamento da casa.   

Sugestões de alimentos ideais  

•  Bolo comum (sem recheios ou coberturas);  

•  Pão de queijo, de sal e doce. Frutas diversas. 

•  Obs: Para a segurança dos idosos, todo alimento 
industrializado deve conter a data de fabricação 
e validade em sua embalagem. 

Sujeitos à avaliação da Nutrição 

•  Frituras diversas. 

•  Sanduiches com molho, creme ,maionese, etc.  

•  Alimentos prontos para o consumo. 

Nenhum alimento deve ser entregue 
diretamente aos idosos 

a. Caso o idoso solicite deslocamento, chame um colaborador que está habilitado e treinado 
para essa função. Um idoso auxiliado sem técnica corre o risco de se ferir. 

b. Cigarros, isqueiros, fósforos (risco de incêndio nos apartamentos). 

c. Alimentos inapropriados (doces para diabéticos, salgados para hipertensos, etc). 

d. Medicamentos (todo e qualquer medicamento deve ser entregue na enfermagem). 


