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1. INTRODUÇÃO: 

A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a epidemia SARS-CoV-2 como uma 

emergência de saúde pública, tendo posteriormente, no dia 11 de março de 2020, declarado a doença 

COVID-19 como uma pandemia. Desde então, foram adotadas várias medidas urgentes e extraordinárias, 

permitindo resultados benéficos quanto ao controlo da pandemia e à garantia da segurança dos 

portugueses.  

 

Considerando este enquadramento, o Governo foi estabelecendo várias fases de 

confinamento/desconfinamento desde a declaração do estado de emergência a 18 de março de 2020 

(Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º suplemento, série I 

de 2020-03-18).  

 

Com o avanço da vacinação em massa, a partir do 2º trimestre de 2021 o nível de incidência e o Índice de 

Transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-COV-2 mantiveram-se dentro de parâmetros controláveis, o que 

viabilizou a apresentação de um novo Plano de Desconfinamento, desta vez, baseado na taxa de vacinação 

comunitária, tal como explicitado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, publicada no D.R. 

n.º 147, 1ª série a 30 de julho. A estratégia governamental foi, indiscutivelmente, o alívio progressivo das 

restrições na medida da subida da taxa de vacinação completa. A partir de 20 de agosto, devido à taxa de 

vacinação se encontrar acima dos 70%, o governo decretou a passagem ao estado de contingência 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A, publicada no D.R. n.º 162, 1ª série a 20 de agosto). A 29 de 

setembro atingiu-se a tão desejada “imunidade de grupo” com 85% da população vacinada e com esta, as 

condições necessárias para avançar com a terceira e última fase de desconfinamento, tendo sido decretado 

o estado de alerta nessa mesma data (Resolução do Conselho de Ministros, n.º 135-A/2021 de 29 de 

setembro). 

 

Com a aproximação do período de festas e o consequente incremento do fluxo de mobilidade da população, 

assistiu-se a um aumento significativo dos casos de infeção por COVID-19, pelo que houve necessidade de 

regressar ao estado de calamidade, declarado no dia 27 de novembro, no âmbito da Resolução do Conselho 

de Ministros nº157/2021.  

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
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A partir de janeiro de 2022, com a cobertura massiva da população pela vacinação, inclusive das crianças 

entre os 5 e os 11 anos de idade, assistiu-se a uma diminuição significativa do índice de transmissibilidade e 

sobretudo da mortalidade por COVID-19. Foi nesse contexto que o governo decretou, através da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022 de 18 de fevereiro, a situação de alerta até às 23:59 h do dia 7 de 

março de 2022, situação prorrogada até 30 de março de 2022, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

29-F/2022 de 21 de março, a qual foi, por sua vez, prorrogada até às 23:59 do dia 18 de abril de 2022, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2022 de 28 de março. 

 

Em consonância com alívio das medidas restritivas, as autoridades de saúde definiram novas diretrizes para 

as várias atividades da comunidade e principalmente para os edifícios e serviços públicos, no atual estado de 

alerta, nomeadamente a continuidade do uso de máscara, a necessidade de arejamento adequado e o 

reforço da limpeza e desinfeção dos espaços comuns (orientação n.º 3/2022 de 15 de março).  

 

2. ÂMBITO E OBJETIVOS 

A presente atualização vem aliviar as medidas estabelecidas no anterior Plano, de acordo com as 

orientações definidas pela autoridade de saúde (n.º 3/2022 de 15 de março).   

Os principais objetivos desta atualização são: 

 Facilitar a aplicação das medidas de proteção e contenção dentro dos serviços camarários, previstos 

na última pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022 de 18 de fevereiro, março, 

publicada no Diário da República n.º 35/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18, e agora 

atualizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2022, de 28 de março, publicada no 

Diário da República n.º 61/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-28; 

 Reforçar os procedimentos a adotar caso um trabalhador e/ou munícipe dentro das 

instalações camarárias apresente sintomatologia de COVID-19; 

 Garantir o funcionamento de todos os serviços públicos permitidos, na atual fase de 

desconfinamento, num contexto seguro para os trabalhadores e respetivos munícipes, 

minimizando o impacto da pandemia no desenvolvimento das atividades comunitárias. 
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A informação do presente documento deverá ser continuamente atualizada, tendo em conta a evolução do 

quadro epidemiológico da COVID-19, as situações não previstas devem ser avaliadas. 

 

3. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  

Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Senhor Presidente da Câmara, António Luís Beites 

Soares, coadjuvado pela Comissão Municipal de Proteção Civil (Representante da G.N.R, Representante dos 

Bombeiros, Representante da Segurança Social, Representante da Santa Casa da Misericórdia, 

Representante do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, Representante das Juntas de Freguesia, 

Representante das Organizações de Produtores Florestais e Autoridade de Saúde).  

 Esta equipa é responsável por:  

a) Acompanhar a evolução da situação;  

b) Elaborar e divulgar relatórios de situação;  

c) Promover a disponibilização do Plano no sítio do Município na internet;  

d) Realizar alterações a este Plano de Contingência.  

  

4. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

O Plano de Contingência Municipal surge como um instrumento guia no âmbito do alívio das restrições 

governamentais de contenção da COVID-19, este instrumento tem vindo a ser devidamente divulgado, e 

desde a criação da sua primeira versão a 3 de março de 2020 que todos os colaboradores puderam usufruir 

diretamente das medidas de higiene, segurança e contenção contidas no referido Plano, bem como, de 

informação atualizada sobre as mesmas. Foram ainda divulgados os documentos elaborados pela Direção 

Geral de Saúde. 

De momento, todos os colaboradores conhecem os sinais e sintomas de alerta da doença COVID 19, 

nomeadamente: tosse, febre superior a 38ºC e/ou dificuldade respiratória e ainda, com menor frequência, 

dores de garganta, fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e diarreia. 
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De igual forma todos os colaboradores têm já conhecimento que: 

 Perante tais sintomas e sinais de infeção, saibam que não deverão deslocar-se para o seu local de 

trabalho e entrem, de imediato, em contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24, que fará o devido 

encaminhamento, a saber: 1) Autocuidado em isolamento no seu domicílio sob vigilância; 2) 

encaminhamento para posto de saúde mais próximo para teste zaragatoa; 3) encaminhamento para 

o Serviço de Urgência Hospitalar, caso seja solicitado; 

 Todos os trabalhadores que se encontrem nas situações acima descritas comuniquem ao seu 

responsável hierárquico (responsável pelo serviço) a sua circunstância; 

 Cada responsável de serviço proceda à identificação e registo do colaborador através do documento 

especialmente elaborado para o efeito (Anexo I);  

 Cada responsável hierárquico acompanhe, necessariamente e de forma ativa a situação do 

colaborador, de modo a garantir o seu regresso ao trabalho em segurança, nomeadamente, após as 

autoridades de saúde competentes declararem o seu desconfinamento; 

 Todos os colaboradores conheçam os responsáveis pelo Plano de Contingência, a saber Susana 

Freixieiro e Ana Filipa Manteigas, técnicas do Gabinete de Ação Social e Educação, cujo contacto 

telefónico é o 277 394 040 (horário de expediente); 

 O local exato da Sala de Isolamento do Município, a saber, na Sala 1 do Edifício da Escola de Música; 

 Todos os responsáveis hierárquicos dos serviços saibam da existência do KIT de contenção do 

COVID-19 e do local onde se encontra o mesmo em cada edifício/espaço municipal. O mesmo é 

constituído por máscara cirúrgica, viseira e luvas (para quem apresente sintomas suspeitos de 

COVID-19 dentro dos edifícios camarários) e por máscara cirúrgica, bata impermeável ou bata 

descartável, viseira e luvas para quem é responsável por transportar pessoas com sintomatologia 

suspeita até ao local de isolamento; 

 Do colaborador responsável, por edifício/espaço, pela aplicação do KIT de contenção do COVID-19, a 

saber: 

 Edifício Central da Câmara: Simão Carreirinho ou, na sua ausência, Paulo Cervo; 

 Armazém: José Carlos Gonçalves, ou na sua ausência, António Pinto; 

 Serviços Técnicos: Susana Freixieiro ou, na sua ausência, Ana Filipa Manteigas; 

 Proteção Civil: Raquel Marques; 

 Cemitério: António Pinto; 

 Biblioteca: Alcina Cruchinho ou, na sua ausência, Nanci Crucho; 
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 Museu Municipal: André Oliveirinha ou, na sua ausência, Maria João Crucho; 

 Pavilhão Desportivo*: António Maneiras ou, na sua ausência, António Pinto; 

 Piscina Municipal Coberta*: Carlos Rolas ou, na sua ausência, Miguel Marcelo ou Mariana 

Mendes; 

 Parque de Campismo do Freixial*: António Pinto ou, na sua ausência, Pedro Campos; 

 Feiras e Mercados*: Domingos Mota ou, na sua ausência, Joaquim Gil; 

 Piscina Municipal ao ar livre*: António Pinto ou, na sua ausência, Bruno Gordino; 

 Zona Balnear do Meimão*: António Pinto ou, na sua ausência, Pedro Campos. 

 

* Infraestruturas com Planos de Contingência Independentes, e por isso, não constando no 

presente documento. 

 

 Os colaboradores que apresentem sintomas de infeção, no decurso da sua atividade profissional 

comuniquem, de imediato, com o responsável do seu edifício a fim de serem transportados, de 

imediato e em segurança, para a sala de isolamento da Câmara Municipal de Penamacor, onde 

serão devidamente encaminhados para as autoridades de saúde competentes. 

 Da obrigatoriedade do cumprimento de todas as medidas de prevenção que sejam indicadas pela 

autarquia e/ou pela Direção Geral de Saúde; 

 Da importância da lavagem das mãos de forma frequente e durante, pelo menos, 20 segundos, com 

água e sabão ou através do uso de uma solução de base alcoólica. Sendo especialmente importante 

lavar as mãos depois de tossir ou espirrar ou depois de tocar em superfícies potencialmente 

contaminadas;  

 Da obrigatoriedade de cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável quando se tussa ou espirre, 

deitando-o de imediato no lixo e procedendo à lavagem das mãos. Em alternativa, a utilização do 

antebraço procedendo à sua desinfeção assim que possível; 

 Da promoção das medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores, preferencialmente 

através de ventilação natural (abertura de portas e janelas durante 10 minutos entre utilizações). A 

ventilação mecânica não pode incluir a recirculação de ar, devendo ser feita a limpeza e desinfeção 

dos equipamentos com frequência. 
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5. MEDIDAS 

As medidas que se seguem encontram-se divididas por áreas, nomeadamente, no que se refere à higiene e 

saúde dos espaços e dos colaboradores. As mesmas serão disponibilizadas a todos os colaboradores no site 

da CMP para o COVID-19.  

MEDIDAS DE HIGIENE E SAÚDE DOS ESPAÇOS E COLABORADORES 

Medidas para espaços camarários: 

 Distribuição de informação sobre os procedimentos de segurança e higiene da DGS especialmente 

elaborados para contenção da doença COVID – 19, incluindo o procedimento de etiqueta 

respiratória e lavagem correta das mãos (Anexo II); 

 Aquisição de produtos de limpeza específicos antivirais, de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde (DGS); 

 Promoção das medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores, preferencialmente 

através de ventilação natural (abertura de portas e janelas durante 10 minutos entre utilizações). A 

ventilação mecânica não pode incluir a recirculação de ar, devendo ser feita a limpeza e desinfeção 

dos equipamentos com frequência.  

 Colocação de dispensadores de desinfetante em todos os serviços da autarquia, de modo a que 

todos pudessem ter fácil acesso a estes produtos (colaboradores); 

 Disponibilização de informação sobre manuseamento dos EPI, nomeadamente a sua correta 

colocação e retirada (Anexo III), bem como, o procedimento a utilizar para descartar os EPI´s 

descartáveis (colocação num saco fechado e depósito no contentor dos EPI´s) e os métodos a utilizar 

para desinfeção dos reutilizáveis (viseira, máscaras reutilizáveis, entre outros) após cada utilização; 

 Disponibilização em todos os serviços de dispositivos para o lixo com tampa e pedal, de acordo com 

os protocolos de separação de lixo habituais, incluindo um dispositivo exclusivamente para os EPI; 

 Aquisição e disponibilização de sacos do lixo para produtos contaminados nas instalações de 

isolamento (sala e casa de banho) e para isolamento de recipientes que foram utilizados para 

descartar produtos de higiene pessoal ou EPI, por colaboradores que apresentem, ou sejam 

suspeitos, de infeção por COVID-19. Esses sacos de lixo foram cedidos pelo Centro de Saúde de 
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Penamacor e deverão ser removidos e colocados num segundo saco de lixo fechado e devolvidos a 

esta instituição a fim de serem tratados de forma adequada. 

 Aumento da frequência da limpeza e higienização das instalações para cada espaço/serviço ou 

edifício da autarquia, segundo as normas e procedimentos previstos pela DGS; 

 Designação da pessoa responsável pela gestão dos EPI (Presidente da autarquia António Luís Beites, 

ou na sua ausência, António Gil) a fim de garantir o stock e a distribuição racional dos mesmos a 

todos os responsáveis dos serviços; 

 Todos os serviços com atendimento ao público têm acesso a produtos específicos para limpeza e 

desinfeção de superfícies, terminais de pagamento automático, equipamentos, objetos e utensílios 

que estiverem em contacto com o público; 

 Em todas as entradas e saídas dos edifícios camarários, bem como, dos restantes espaços 

camarários, tais como mercados, parque de campismo, piscinas municipais, entre outros, encontra-

se disponível um local para desinfeção de mãos (posto de desinfeção); 

 Todos os colaboradores e utentes têm de proceder à desinfeção das mãos, antes de entrarem nos 

edifícios/espaços, segundo as diretrizes da Direção Geral de Saúde, a saber, desinfetante cutâneo 

durante 20 segundos; 

 Todos os utentes dos serviços têm de utilizar máscara dentro das instalações. Aos utentes que não 

dispuserem de máscara, ser-lhe-á fornecido pelo serviço de portaria, antes da sua entrada nas 

instalações. Os mesmos só poderão retirar a máscara após saída das instalações; 

 Em todos os locais acessíveis ao público o município tem disponíveis instruções específicas sobre as 

condições de acesso, circuitos, higiene e utilização de equipamentos. As mesmas encontram-se de 

forma bem visível e numa linguagem acessível à população em geral; 

 Definição, sempre que possível, de circuitos de circulação única em todos os espaços de 

atendimento ao público a fim de evitar cruzamentos. 
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MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Medidas para os espaços camarários: 

 Continuidade da preferência pelo atendimento através dos meios digitais e/ou não presenciais, 

sempre que possível; 

 Para cada serviço camarário de atendimento presencial disponibilizar-se-ão circuitos de circulação 

dos utentes, com entradas e saídas diferenciadas, sempre que esta diferenciação for possível;  

 As pessoas permanecerão dentro dos serviços apenas pelo tempo estritamente necessário à 

aquisição dos serviços. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS TRANSPORTES CAMARÁRIOS DE 

PASSAGEIROS E MERCADORIAS 

Apesar da retoma dos transportes coletivos de passageiros, o município encontra-se a dar continuidade ao 

transporte gratuito de munícipes das freguesias norte e sul, duas vezes por semana. Este alargamento do 

serviço teve em conta a diminuição do poder de compra dos munícipes na atual circunstância de pandemia, 

bem como, a uma maior oferta ao nível de horários e possibilidade de deslocação. Estes transportes são 

efetuados, recorrendo aos diversos veículos pertencentes à autarquia e, de acordo com as normas de 

higiene e segurança estipuladas na orientação 3/2022 de 15 de março de 2022, da DGS, nomeadamente: 

- A continuidade do uso de máscara enquanto permanecer no veículo; 

- Não comer, nem beber enquanto durar o transporte; 

- Desinfetar as mãos à entrada e circular de acordo com a sinalética disponibilizada.  
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Responsabilidades do Município:  

 Divulgação e sensibilização dos colaboradores dos transportes para os procedimentos constantes 

neste Plano de Contingência, bem como, das orientações da DGS acerca desta matéria através da 

divulgação de folhetos informativos e da publicação no site da Câmara Municipal; 

 Garantir que todos os colaboradores conheçam e apliquem os procedimentos de higiene e 

segurança contemplados neste Plano de Contingência, bem como, as orientações da DGS acerca 

desta matéria, em especial, ao nível da identificação da sintomatologia e da transmissão do SARS-

CoV-2 (corona vírus) e dos procedimentos de segurança a implementar, caso hajam utentes e/ou 

colaboradores que se apresentem nessa circunstância, a saber: tosse, febre superior a 38ºC e/ou 

dificuldade respiratória e ainda, dores de garganta, fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e 

diarreia, embora menos frequentemente; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, o colaborador responsável pelo Serviço de 

Transportes (Álvaro Elvas) proceda a um correto encaminhamento da situação, nomeadamente, o 

contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24 e o transporte do suspeito, em segurança, para a Sala de 

Isolamento do Município; 

 O responsável acima mencionado registará o nome e os dados do utente/colaborador suspeito em 

causa (Anexo I) e seguirá as indicações fornecidas pelas autoridades de saúde; 

 Garantir que os utentes/colaboradores que tenham sido alvo do registo acima mencionado apenas 

sejam admitidos no serviço de transportes do município, após as autoridades de saúde competentes 

declararem o seu desconfinamento; 

 Fornecimento aos colaboradores, nomeadamente aos motoristas, de Equipamentos de Proteção 

Individual (máscaras), bem como, materiais de limpeza de uso único para limpeza das superfícies 

internas do veículo, com as quais os utilizadores estiveram em contacto direto, nomeadamente 

panos de limpeza, toalhetes de limpeza de uso único (humedecidos com desinfetante, lixívia ou 

álcool a 70%); 

 Disponibilização, em cada veículo, de um recipiente de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 

ou solução à base de álcool, em local acessível, tanto ao condutor como aos passageiros; 

 Disponibilização de informação, em cada veículo, sobre os procedimentos a seguir pelos passageiros 

a fim de garantir a segurança de todos; 
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Responsabilidade dos Colaboradores da área dos transportes/motoristas 

 Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual durante o transporte de passageiros, 

nomeadamente, máscara;  

 Maior frequência na limpeza e desinfeção dos veículos 

  Informação aos passageiros sobre a disponibilidade de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 

ou solução à base de álcool e chamar a atenção dos mesmos para as informações afixadas no 

veículo; 

 No caso de veículos pesados de passageiros, as portas deverão abrir automaticamente, utilizando-se 

preferencialmente as portas traseiras para entrada e saída de passageiros, sempre que possível;  

 Manutenção das janelas abertas durante o transporte, caso seja possível, para permitir a circulação 

constante do ar do interior para o exterior do veículo; 

 Caso o veículo não disponha de janelas, a utilização do ar condicionado só é realizada no modo de 

extração de ar e nunca, no modo de recirculação; 

 Impedimento de entrada nos veículos a todos os passageiros com mais de 10 anos de idade que não 

disponham de EPI´s, nomeadamente máscara; 

 Impedimento de entrada nos veículos de pessoas com sintomas sugestivos de infeção respiratória 

(ex. tosse, febre, espirros, falta de ar) reportando esse facto ao responsável pelo Serviço de 

Transportes em funções. 

 

Responsabilidade dos utentes/passageiros: 

 Respeitar as normas, medidas de segurança e de higiene recomendadas em cada veículo; 

 Desinfetar as mãos antes e depois da utilização do transporte; 

 Evitar o contacto manual com as superfícies, mantendo as mãos no colo e evitando o contacto com 

as superfícies; 

 Utilizar uma máscara facial, colocação da mesma antes de entrar no veículo, de acordo com a 

legislação em vigor. Caso não disponha de máscara, terá de solicitar que a mesma lhe seja facultada 

pelo colaborador responsável pelo transporte, antes de entrar na viatura; 

 Abster-se de utilizar o transporte, no caso de apresentar sintomas sugestivos de infeção respiratória, 

nessa altura, contactar de imediato a linha do SNS 808 24 24 24. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CEMITÉRIOS E REALIZAÇÃO DE FUNERAIS 

As regras de acesso ao Cemitério municipal foram efetuadas em observância pelos procedimentos de 

higiene e segurança contemplados no Plano de Contingência do Município, bem como, pelas orientações da 

DGS acerca desta matéria. 

Responsabilidades do Município: 

 Divulgação e sensibilização dos colaboradores para os procedimentos constantes neste Plano de 

Contingência, bem como, das orientações da DGS acerca desta matéria através da divulgação de 

folhetos informativos e da publicação no site da Câmara Municipal; 

 Garantir que todos os colaboradores do cemitério conheçam e apliquem os procedimentos de 

higiene e segurança contemplados neste Plano de Contingência, bem como, as orientações da DGS 

acerca desta matéria, em especial, ao nível da identificação da sintomatologia e da transmissão do 

SARS-CoV-2 (corona vírus) e dos procedimentos de segurança a implementar, caso hajam 

colaboradores que se apresentem nessa circunstância, a saber: tosse, febre superior a 38ºC e/ou 

dificuldade respiratória e ainda, dores de garganta, fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e 

diarreia, embora menos frequentemente; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, o colaborador responsável pelo cemitério (António 

Pinto) proceda a um correto encaminhamento da situação, nomeadamente, o contacto com a linha 

SNS 24 – 808 24 24 24 e o transporte do suspeito, em segurança, para a Sala de Isolamento do 

Município; 

 O responsável acima mencionado registará o nome e os dados do colaborador suspeito em causa 

(Anexo I) e seguirá as indicações fornecidas pela autoridade de saúde; 

 Garantir que os colaboradores que tenham sido alvo do registo acima mencionado apenas sejam 

admitidos no cemitério municipal, após as autoridades de saúde competentes declararem o seu 

desconfinamento; 

 Disponibilização, à porta do cemitério, de um recipiente de solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA) ou solução à base de álcool, de forma a que todos os utentes possam proceder à correta 

desinfeção das mãos, antes de entrar neste espaço e também à saída; 
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 Disponibilização de recipientes adequados (com tampa e pedal) para depósito de resíduos 

diferenciados, segundo os protocolos de separação do lixo, nomeadamente, orgânico, plástico, 

papel e equipamentos de proteção; 

 Limpeza e desinfeção do local, assim como, de todos os equipamentos e objetos colocados à 

disposição dos utentes (ex. torneiras e recipientes para lavagem das campas.); 

 Fiscalização do cumprimento das normas e procedimentos de higiene e segurança estabelecidos 

para o efeito.  

Responsabilidade dos Utentes 

 Conhecimento do Plano de Contingência da Autarquia divulgado no site da mesma no que respeita à 

utilização do cemitério; 

 Cumprir com as normas já instituídas pela DGS para estes contextos, nomeadamente, no que 

respeita à correta higiene das mãos (através da solução de base alcoólica desinfetante 

disponibilizada nas entradas e saídas) e à etiqueta respiratória. Estas normas deverão ser mantidas à 

entrada, à saída e durante toda a permanência no local; 

 Reconhecimento dos sinais e sintomas de alerta da doença COVID 19, a saber: tosse, febre superior 

a 38ºC e/ou dificuldade respiratória; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, não deverão entrar, nem permanecer no cemitério; 

 Nos momentos de toque entre as pessoas (abraços, beijos, etc.) deverá ser utilizada a máscara a fim 

de evitar potenciais contágios. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O MUSEU MUNICIPAL 

O acesso ao espaço museológico do concelho nesta fase de alerta encontra-se, à semelhança dos restantes 

serviços autárquicos de atendimento ao público, condicionada aos procedimentos de higiene e segurança 

implementados pelo município e expostos no presente documento, de forma a minimizar a contaminação 

comunitária. 
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Responsabilidade do Município: 

 Divulgação e sensibilização aos utentes e colaboradores deste espaço, do Plano de Contingência, 

bem como, das orientações da DGS acerca desta matéria através da divulgação de folhetos 

informativos e da publicação no site da Câmara Municipal, nomeadamente na higiene das mãos e 

superfícies, da etiqueta respiratória e da obrigatoriedade de utilização de EPI, nomeadamente 

máscaras a utentes a partir dos 10 anos de idade; 

 Formação os seus colaboradores no sentido de reconhecerem os sinais e sintomas de alerta da 

doença COVID 19, a saber: tosse, febre superior a 38ºC e/ou dificuldade respiratória e ainda, dores 

de garganta, fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e diarreia, embora menos 

frequentemente; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, o colaborador responsável pelo museu, 

nomeadamente, André Oliveira ou, na sua ausência, Maria João Crucho, proceda a um correto 

encaminhamento da situação, nomeadamente, o contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24 e o 

transporte do suspeito, em segurança, para a Sala de Isolamento do município; 

 Que o responsável acima mencionado registará o nome e os dados dos utentes/colaboradores 

suspeitos em causa e seguirá as indicações fornecidas pela autoridade de saúde (Anexo I); 

 Garantir que os utentes que tenham sido alvo do registo acima mencionado apenas sejam admitidos 

no museu, após as autoridades de saúde competentes declararem o seu desconfinamento; 

 Disponibilização, à entrada e saída do museu, de um recipiente de solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, de forma a que todos os utentes possam proceder à 

correta desinfeção das mãos, antes de entrar neste espaço e também à saída (posto de desinfeção); 

 Garantir que todos os visitantes disponham de máscara antes de entrarem no museu (maiores de 10 

anos de idade). Caso não disponham destes EPI, os colaboradores do museu fornecerão uma 

máscara cirúrgica descartável; 

 Disponibilização de recipientes adequados (com tampa e pedal) para depósito de resíduos 

diferenciados, segundo os protocolos de separação do lixo, nomeadamente, orgânico, plástico, 

papel e equipamentos de proteção; 

 Criação de um sentido único de visita; 

 Limitação do acesso a visita a espaços exíguos; 

 Redução, do cruzamento de visitantes nas zonas de estrangulamento; 
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 Criação de um sistema de marcação de visitas de grupo, via telefone ou digital, a fim de evitar 

situações de espera para entrar no equipamento cultural e/ou no espaço exterior; 

 Promoção das medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores, preferencialmente 

através de ventilação natural (abertura de portas e janelas durante 10 minutos entre utilizações). A 

ventilação mecânica não poderá incluir a recirculação de ar. 

 

 

Responsabilidade dos utentes: 

 Conhecimento do Plano de Contingência da Autarquia divulgado no site da mesma; 

 Cumprir com as normas já instituídas pela DGS para estes contextos, nomeadamente, no que 

respeita à correta higiene das mãos (através da solução de base alcoólica desinfetante 

disponibilizada nas entradas e saídas), à etiqueta respiratória, ao uso de equipamentos de proteção, 

tais como máscara. Estas normas deverão ser mantidas à entrada, à saída e durante toda a 

permanência no local; 

 Reconhecimento dos sinais e sintomas de alerta da doença COVID 19, a saber: tosse, febre superior 

a 38ºC e/ou dificuldade respiratória; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, os utentes não deverão aceder, nem permanecer no 

museu, tendo de entrar em contacto com a linha Saúde 24. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL 

O acesso à biblioteca do concelho, nesta fase de alerta encontra-se, à semelhança dos restantes serviços 

autárquicos de atendimento ao público, condicionada aos procedimentos de higiene e segurança 

implementados pelo município de acordo com a orientação da DGS n.º 3/2022 de 15 de março. 
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Responsabilidade do Município: 

 Divulgação e sensibilização aos utentes e colaboradores deste espaço, do Plano de Contingência, 

bem como, das orientações da DGS acerca desta matéria através da divulgação de folhetos 

informativos e da publicação no site da Câmara Municipal, nomeadamente na higiene das mãos e 

superfícies, da etiqueta respiratória e da obrigatoriedade de utilização de EPI, nomeadamente 

máscaras a utentes a partir dos 10 anos de idade; 

 Formação os seus colaboradores no sentido de reconhecerem os sinais e sintomas de alerta da 

doença COVID 19, a saber: tosse, febre superior a 38ºC e/ou dificuldade respiratória e ainda, dores 

de garganta, fraqueza, dores de cabeça, náuseas/vómitos e diarreia, embora menos 

frequentemente; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, a colaboradora responsável pela biblioteca, 

nomeadamente, Alcina Cruchinho ou, na sua ausência, Nanci Crucho, proceda a um correto 

encaminhamento da situação, nomeadamente, o contacto com a linha SNS 24 – 808 24 24 24 e o 

transporte do suspeito, em segurança, para a Sala de Isolamento do município; 

 Que a responsável acima mencionada registará o nome e os dados dos utentes/colaboradores 

suspeitos em causa e seguirá as indicações fornecidas pela autoridade de saúde (Anexo I); 

 Garantir que os utentes que tenham sido alvo do registo acima mencionado apenas sejam admitidos 

no museu, após as autoridades de saúde competentes declararem o seu desconfinamento; 

 Disponibilização, à entrada e saída da biblioteca, de um recipiente de solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, de forma a que todos os utentes possam proceder à 

correta desinfeção das mãos, antes de entrar neste espaço e também à saída (posto de desinfeção); 

 Garantir que todos os visitantes disponham de máscara antes de entrarem na biblioteca (maiores de 

10 anos de idade). Caso não disponham deste EPI, os colaboradores da biblioteca fornecerão uma 

máscara cirúrgica descartável; 

 Disponibilização de recipientes adequados (com tampa e pedal) para depósito de resíduos 

diferenciados, segundo os protocolos de separação do lixo, nomeadamente, orgânico, plástico, 

papel e equipamentos de proteção; 

 Criação de um sentido único de percurso; 

 Limitação do acesso a visita a espaços exíguos; 



 

 

 
MUNICIPIO DE PENAMACOR 

Câmara Municipal 
 

Município de Penamacor – Atualização do Plano de Contingência para o COVID-19.  
Página 18 de 19 

 

 Promoção das medidas de arejamento e ventilação dos espaços interiores, preferencialmente 

através de ventilação natural (abertura de portas e janelas durante 10 minutos entre utilizações). A 

ventilação mecânica não poderá incluir a recirculação de ar. 

 

 

Responsabilidade dos utentes: 

 Conhecimento do Plano de Contingência da Autarquia divulgado no site da mesma; 

 Cumprir com as normas já instituídas pela DGS para estes contextos, nomeadamente, no que 

respeita à correta higiene das mãos (através da solução de base alcoólica desinfetante 

disponibilizada nas entradas e saídas), à etiqueta respiratória, ao uso de equipamentos de proteção, 

tais como máscara. Estas normas deverão ser mantidas à entrada, à saída e durante toda a 

permanência no local; 

 Reconhecimento dos sinais e sintomas de alerta da doença COVID 19, a saber: tosse, febre superior 

a 38ºC e/ou dificuldade respiratória; 

 Que perante tais sintomas e sinais de infeção, os utentes não deverão aceder, nem permanecer na 

biblioteca, tendo de entrar em contacto com a linha Saúde 24. 

 

6. Informação pública 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e 

medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das 

autoridades de saúde e os procedimentos definidos no presente Plano.  

  

Proceder-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de contágio 

e disseminação da doença, distribuindo-os pelos utilizadores e/ou afixando-os em locais visíveis, nos 

diferentes espaços municipais constantes do presente documento.  
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Penamacor, 29 de março de 2022. 

 

O Presidente da Câmara 

 

António Luís Beites Soares 

 


