
 

 

 

…………………………………………………………….. 

 Bem-Vindo 
…………………………………………………………….. 
A Casa Ronald McDonald do Porto é um 
projeto da Fundação Infantil Ronald 
McDonald, que é uma IPSS de utilidade 
publica apoiada por um conjunto de 
empresas e particulares e por uma equipa 
de voluntários. Queremos que se sinta 
neste espaço como se fosse seu. Mas para 
que ele seja realmente de todos, todos 
terão de partilhar responsabilidades, 
cuidando-o e mantendo-o em condições, 
para que muitas outras famílias possam 
sempre encontrar a Casa nas suas 
melhores condições. Por isso, pedimos a 
sua colaboração, no sentido que 
cumpram as Regras da Casa para 
garantirmos um ambiente cómodo, limpo, 
arrumado e de apoio para todos os 
utentes.  
…………………………………………………………….. 
Horário 
…………………………………………………………….. 
8h-20h (de 2ªf a domingo) 
Lotação máxima diária, em simultâneo, de 
5 famílias acompanhantes de crianças 
internadas no Centro Hospitalar 
Universitário de S. João do Porto (CHUSJ). 
Caso este limite seja atingido, a equipa da 
Casa poderá solicitar-lhe, e se já estiver a 
usufruir do nosso apoio há mais de 30 dias, 
que ceda o seu lugar a outro utente. 
Só é permitido o acesso a um máximo de 
2 pessoas por família. 
…………………………………………………………….. 
Áreas de acesso 
…………………………………………………………….. 
Lavandaria, duche, cozinha (micro-ondas), 
sala de refeições, sala de estar e 
atividades organizadas por voluntários.  
A utilização de zonas da Casa para utentes 
que não sejam residentes na Casa, é de 
acesso exclusivo a pais ou 
acompanhantes de crianças internadas no 
serviço pediátricos do CHUSJ, 
devidamente encaminhados e 
identificados pelo Serviço Sociai. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 

 Lavandaria 
…………………………………………………..………… 

 
• Só é permitida a utilização das 

máquinas de lavar e secar roupa entre 
as 8:00h e as 20:00h.  

• Com a ajuda de parceiros, poderão ser 
fornecidos detergentes e amaciador 
de roupa. 

• Limpe sempre os filtros da máquina de 
secar após utilização. 

• Deve utilizar a máquina no programa 
meia carga, sempre que se justifique. 

• Devem colocar o símbolo do íman de 
“Família HSJ” sempre que a máquina 
esteja a funcionar e quando estender a 
roupa no estendal o símbolo “Família 
HSJ” deve ser colocado por cima da 
roupa para a identificar. 

• A roupa deverá ser recolhida com a 
maior brevidade possível, reservando-
se a equipa da Casa o direito de retirar 
a roupa, colocando-a num cesto com a 
respetiva ficha identificadora. 

• Terá ao seu dispor cestos para que 
possa colocar a sua roupa caso 
necessite 

• Quando regressar ao Hospital deverá 
levar toda a sua roupa consigo. 

• A Casa não se responsabiliza pelo 
extravio de roupa que fique a secar 
sem vigilância. 

…………………………………………………………….. 
Balneário 
…………………………………………………………….. 
• O acesso ao balneário só é permitido 

entre as 8h e as 12h da manhã. 
• Terá ao seu dispor gel de banho, 

shampoo e toalha de banho. 
• O secador de cabelo deve ser 

solicitado na receção, e no final da 
utilização devolvido. 

• Colocar as toalhas usadas no cesto da 
lavandaria. 

• O balneário é unissexo e só permite a 
utilização de uma pessoa de cada vez. 

• Deixar o balneário limpo para os 
próximos utentes. 

…………………………………………………………….. 

 Cozinha 
…………………………………………………..………… 

 
• Tem acesso ao micro-ondas da cozinha 

comum, no horário entre as 8h e as 20h. 
• Deve efetuar a separação de lixos. 
• A Casa coloca à sua disposição um 

frigorífico comum na zona da 
lavandaria, onde poderá usufruir de 
alguns alimentos. 

…………………………………………………………….. 
Sala Refeições 
……………………………………………………………..

 
• Sempre que finalizar a utilização da Sala 

de Refeições terá que a deixar 
devidamente limpa e arrumada, 
incluindo a lavagem e arrumação da 
louça que utilizou e a respetiva limpeza 
do espaço. 

• Só é permitido comer na mesa da Sala 
de Refeições e no Pátio.  

…………………………………………………………….. 
Sala-Estar 
……………………………………………………………..

 
• Enquanto espera pela sua roupa pode 

descansar na sala de estar, ler um livro 
ou ver televisão. 

• As crianças são muito bem-vindas, 
desde que supervisionadas pelos 
acompanhantes nas suas brincadeiras. 

• Após a utilização dos jogos / 
brinquedos, estes deverão ser 
arrumados nos compartimentos 
respetivos.  
 
 
 

Bem-vindo à sua casa longe de casa! 

   

 

   REGRAS DE  

   UTILIZAÇÃO  

    UTENTE EXTERNO DIURNO 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………….. 

Outras 
Considerações 
…………………………………………………..………… 
• A utilização de zonas da Casa de utentes 

externos, que não seja para residência 
na Casa, é de acesso exclusivo de pais 
ou acompanhantes encaminhados e 
identificados pelos serviços sociais do 
HSJ. 

• É proibido fumar em qualquer espaço 
interior ou exterior da Casa. 

………………………………………………………….... 

 Segurança 
…………………………………………………..………… 

• A abertura da porta da Casa deve ser 
sempre efetuada pela equipa da Casa 
Ronald McDonald ou voluntários 
devidamente identificados, não 
podendo as famílias utilizadoras da Casa 
abrir a porta da Casa a terceiros. 

• Não é permitido assumir 
comportamentos agressivos, geradores 
de conflitos ou que de um modo geral 
ponham em causa o bem-estar dos 
outros utentes da Casa. 

• Advertimos que sempre que utilize os 
Ipads para aceder a ferramentas digitais, 
como seja o Facebook ou outros, não 
deverá memorizar as suas passwords. 
Caso contrário, terceiros poderão 
aceder à sua conta. 

• Não pode utilizar os Ipads para recolha 
de imagens, de modo a preservar a 
intimidade de cada um; evita-se assim 
que fotografias ou filmes guardados por 
adultos ou crianças possam ser 
visualizados indevidamente por 
terceiros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

…………………………………………………………….. 

 Privacidade 
…………………………………………………..………… 

• A sua privacidade é muito importante 
para nós e por isso informamos que 
qualquer informação pessoal a que a 
equipa da Casa Ronald McDonald tenha 
acesso é considerada confidencial. 
Nesse sentido, pedimos também que de 
igual forma respeite a confidencialidade 
de outras famílias. 

• É proibido tirar fotografias no interior da 
Casa, salvo expresso consentimento da 
Gestora da Casa. 

…………………………………………………………….. 

 Incumprimentos 
…………………………………………………..………… 
O incumprimento das regras instituídas e 
aqui expressas pode implicar a imediata 
suspensão do direito de usufruir da Casa 
Ronald McDonald do Porto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
…………………………………………………………….. 

 À saída deve… 
…………………………………………………..………… 
• A família deve obrigatoriamente 

informar a equipa da Casa do momento 
em que deixará de ter necessidade de 
usar a Casa, por forma a dar a vez a outra 
família. 

• No último dia de utilização do apoio 
diurno da casa, um dos elementos da 
família deverá preencher um inquérito 
de satisfação para efeitos de avaliação 
do serviço prestado. 

…………………………………………………………….. 

 Donativos 
…………………………………………………..………… 
A utilização da Casa é gratuita, mas todos 
os donativos são bem-vindos! 
NIB 0033.0000.45237180349.05  
MB Way nº 969 604 295 

………………………………………………………….. 

Contactos 
…………………………………………………..………… 

 Telf: 220 919 215 
 Email: casaronaldporto@pt.mcd.com    

 ww.fundacaoronaldmcdonald.com 
 Siga-nos no Facebook e Instagram  

 

 

ESPERAMOS COM ESTE APOIO 

 MELHORAR O ACOMPANHAMENTO  

AO SEU FILHO  

E A SUA ESTADIA HOSPITALAR. 

 

       

   REGRAS DE  

   UTILIZAÇÃO  

    UTENTE EXTERNO DIURNO 
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