PROVIDÊNCIAS PARA TRIAGEM / ACOLHIMENTO
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:


CÓPIAS - RG, CPF, cartão do sus, comprovante de residência, no caso
de ausência de documentação, trazer boletim de ocorrência atualizado,
com a numeração do RG e CPF;



Encaminhamento médico para tratamento;



Teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatite B (realizado nas UBS ou centros
de controle de IST’s);



Prescrição médica e medicação (se for o caso);



Teste para o (COVID-19), com o resultado “não reagente”;



Enxoval:

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E
LIMPEZA
Qtde
Discriminação
05
Sabonete
01
Escova de dente
02
Creme dental
01
Cortador de unha
01
Esponja para banho
01
Xampu
02
Desodorante rolon sem álcool
04
Aparelho de barbear
02
Sabão em pó
01
Agua Sanitária
01
Pacote papel higiênico c/ 12un
01
Amaciante
01
Desinfetante
01
Sabão de pedra
02
Pcte de Bombril (esponja de aço)
01
Cadeado 20mm

ENXOVAL
Qtde
05
02
05
04
05
03
01
01
01
02
02
02
01
01
01
200

Discriminação
Calça jeans
Bermudas altura joelho
Cuecas
Pares de meia
Camisas
Blusas ou agasalhos
Par de sapatos
Par de tênis
Par de chinelos
Toalhas de banho
Toalhas de rosto
Canecas de plástico
Caderno simples
Caneta azul
Lápis de escrever
Folhas de papel A4 branco

AGENDAMENTO COM O SERVIÇO SOCIAL


Agendar dia e horário para triagem/acolhimento



Segunda à Sexta



Das 8:00 às 11:00/ 14:00 às 16:00



(47) 98830-4420/3444-1446

ENTREVISTA/TRIAGEM


Agendamento prévio com o Assistente Social;



Comparecer somente na data e horário agendados, com o candidato em
caráter

de

sobriedade

e

lucidez,

documentação

necessária,

enxoval/material de higiene pessoal, medicação e prescrições em mãos;


Não será efetuada entrevista/triagem ou acolhimento sem agendamento
prévio; aos sábados, domingos e feriados ou fora dos horários
estabelecidos;



O candidato deve se apresentar acompanhado por familiar ou
responsável;



No caso dos candidatos de outras cidades, a família/responsável assinará
um termo de responsabilidade, comprometendo-se em busca-lo no
momento do desligamento;



Conforme CLÁUSULA 8ª – § 1° do documento “Regulamento para as
Famílias” A partir do momento em que o acolhido pede o desligamento ou
é

desligado

do

tratamento

pela

equipe

técnica

a

FAMÍLIA/RESPONSÁVEL fica ciente que deve busca-lo imediatamente
nas dependência da Comunidade Terapêutica Kairós. Caso contrário o
mesmo será liberado e a COMUNIDADE TERAPÊUTICA se isenta de
qualquer responsabilidade;



Possuir receita médica, bem como medicamentos, conforme necessidade
identificada em avaliação diagnóstica prévia (não é permitido remédios
sem receita médica);



Não é permitido trazer para a Comunidade Terapêutica: Eletrônicos,
desodorantes com álcool, cigarro, bebidas alcoólicas, drogas em geral,
objetos perfuro cortantes.

OBS.: A marcação da entrevista não garante a entrada do candidato na
CT, uma vez que o acolhimento depende da análise do perfil do mesmo,
durante o processo de triagem.

