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1. OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação  na reabertura,
após a quarentena e o encerramento temporário do Museu de Olaria,  com vista a
evitar uma possível contaminação dos colaboradores e visitantes com o SARS-CoV-2.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente plano de desconfinamento aplica-se a todos os trabalhadores do Museu de
Olaria e terceiros que se encontrem nas instalações do mesmo.

A elaboração de um Plano de Desconfinamento  no âmbito da infecção pelo  novo
Coronavírus  SARS-CoV-2,  assim  como  os  procedimentos  a  adoptar  perante  um
trabalhador ou visitantes com sintomas desta infecção,  devem seguir  a informação
disponibilizada  nas  orientações  da  DGS,  nomeadamente  a  Norma  006/2020  de
26/02/2020. 

Toda  a  informação  pode  ser  actualizada  a  qualquer  momento,  tendo  em  conta  a
evolução do quadro epidemiológico da doença.

3. O QUE É O CORONAVÍRUS
O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias.
Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a
Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave que  ficou  conhecida  pela  sigla  SARS,  da
síndrome em inglês “SevereAcuteRespiratorySyndrome”. 

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na
China, na cidade de Wuhan;  até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos.
Inicialmente designada de 2019-nCov,  foi  posteriormente titulada pelo  CoronaVirus
Study  Group,  como SARS-CoV-2.  Rapidamente  demonstrou  a  sua  capacidade  de
transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global.

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
De acordo com a Orientação n.º  006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o
seguinte:

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos

Infeção respiratória aguda (febre
ou  tosse  ou  dificuldade
respiratória)  requerendo ou não
hospitalização 

E

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa
nos 14 dias antes do início de sintomas 

OU
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-
CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU
Profissional  de  saúde  ou  pessoa  que  tenha  estado  numa
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19
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5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:

= Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

= Pelo contacto direto com secreções infeciosas;

= Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1
mícron).

O  atual  conhecimento  sobre  a  transmissão  do  SARS-CoV-2  é  suportado  no
conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do
mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se
que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da
disseminação  de  gotículas  respiratórias  produzidas  quando  uma  pessoa  infetada
tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos
de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto
com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou
ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir  pelo Município têm em
conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão
indireta (superfícies/objetos contaminados).

6. PLANO DE DESCONFINAMENTO

6.1. Medidas a implementar para um  regresso seguro ao trabalho

Gabinetes, em todos os edifícios

 Dispor em locais estratégicos gel desinfetante para as mãos;

 Promover o arejamento dos espaços, dar prioridades ao sistema de arejamento
natural;

 Deixar  sobre  as  secretárias  apenas  o  equipamento  de  trabalho  (sem
documentos) para tornar mais eficiente a desinfeção;

 Cada utilizador deve desinfetar o equipamento de trabalho antes de iniciar a
jornada de trabalho;

 Assegurar uma distância de segurança de 2 metros entre trabalhadores e onde
não for possível usar máscara de proteção;

 Antes de iniciar os tarefas e no final da jornada de trabalho desinfetar as mãos;

 Não partilhar equipamentos de trabalho (computadores, telefones etc);

 Manter as portas que se interponham em vias circulação interior, sempre que
possível, abertas de forma a evitar a necessidade de serem tocadas para abrir
e fechar por várias pessoas;

 Na receção do Museu foi colocada uma barreira de acrílico  para proteção do
trabalhador e munícipes;
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Geral para todo o Edifício

 Desinfetar  todas  as  superfícies  suscetíveis  de  serem  tocadas  por  várias
pessoas, várias vezes ao dia consoante a necessidade (puxadores, corrimão
etc);

 Desinfete as mãos à entrada e à saída das instalações usando álcool 70%, gel;

 Nas instalações use máscara de proteção;

 Evite contacto físico ao cumprimentar;

 Mantenha distância social, no máximo com distanciamento 2m;

 Evitar circular nos corredores sem necessidade (usar meios de comunicação
digitais),  caso haja necessidade de circulação nos corredores fazer  sempre
pela direita e permanecer o menos tempo possível;

 Manter as portas que se interponham em vias circulação interior, sempre que
possível, abertas de forma a evitar a necessidade de serem tocadas para abrir
e fechar por várias pessoas.

 Cada utilizador deve desinfetar o equipamento de trabalho antes de iniciar a
jornada de trabalho;

 Antes de iniciar as tarefas e no final da jornada de trabalho desinfetar as mãos
com  Álcool - Gel;

 Promover o arejamento dos espaços, dar prioridades ao sistema de arejamento
natural;

 Nas deslocações de e para o trabalho, deve evitar-se sempre que possível o
ajuntamento  de  pessoas,  nomeadamente  nos  transportes  coletivos  e  no
acesso aos locais de trabalho;

 Se  a  utilização  dos  EPIs  ocorreu  em  situações  de  contacto  com  caso
confirmado  de COVID-19, todos os EPIs descartáveis devem ser colocados
em pelo menos dois sacos de plástico próprios, que devem ser cheios até 2/3
da sua capacidade, ser bem fechados e colocados no lixo comum;

 Será  garantido  o  fornecimento  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual
(EPIs),  adequados   aos   riscos   profissionais   e   às   funções   que
desempenham  em  quantidade suficiente para que os trabalhadores possam
cumprir  as regras definidas ou a definir  pela DGS em matéria de proteção
individual;

 O  material  utilizado  (canetas,  etc.)  deverá  ser  de  uso  individual.  Cada

colaborador deverá ter um local para colocar este material no final do seu turno

(as gavetas partilhadas deverão ser individuais);
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 A utilização da impressora só é permitida com o uso de canetas apropriadas

equipadas com  ponta de borracha que permite utilizar o monitor táctil e que

cada colaborador vai receber. É proibida o contacto das mãos com o painel;

 Restrição de todas as viagens de trabalho, exceto as estritamente necessárias

e substituição pelas reuniões por videoconferência;

 Reforçar a desmaterialização dos processos, privilegiando o recurso aos meios

digitais, reduzindo a circulação de papel. Limitar a utilização das viaturas da

empresa ao estritamente necessário, criando um kit de limpeza e desinfeção

que cada utilizador terá de aplicar antes e após uso da viatura;

 Limitar  a utilização do elevador  apenas a situações indispensáveis,  e neste
caso a lotação é de 1 pessoa;

 Retirar tapetes e carpetes em todos os espaços em que tal seja possível;

Museu de Olaria

 Na  receção do Museu  foi  colocada uma barreira física de acrílico,  para
proteção do trabalhador e visitante;

 Na  receção  existem  separadores  que  ajudam  a  manter  a  distância  de
segurança, entre o colaborador e os visitantes ;

 Todos os visitantes individuais ou em grupo devem cumprir as regras em vigor
ou a definir  pela  DGS.  Incluem-se  o  uso  de  máscara de proteção,  o
afastamento  social de 2 metros,  a higienização, entre outros, e que devem ser
cumpridas no exterior e interior do Museu;

 Cuidado  com  certos  materiais  e  revestimentos  suscetíveis  ao  álcool  (acrí-
lico,  vernizes  de goma-laca, etc.);

 Os  objetos  em  exibição  devem  ser  limpos  apenas  por  conservadores  ou
profissionais  da coleção devidamente treinados;

 Na reserva devem  ter  uma  área  de  quarentena  para  objetos.  Esta  área
deve  ter  prateleiras vazias,  armários,  caixas,  onde  os  objetos  investidos
com  um  mínimo  de  toque/manuseio podem ser separados das restantes
coleções, bem como devem ter um sistema de marcação fácil,  indicando  as
datas,  o  quê,  por  que  e  por  quem  os  objetos  foram  colocados  em
quarentena;

PLANO DE CONTINGÊNCIA - Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) Página 6 de 23



                                                                                                           

 Para vitrinas e superfícies semelhantes utilize água, sabão e spray desinfetante
(ou seja, álcool isopropílico a 70% ou etanol) pode ser aplicado desde que não
seja usado em objetos exibidos;

 Em  função  da  capacidade  de  ocupação  máxima  indicada  de  0,05
pessoas  por  metro quadrado e uma distância mínima de 2 metros lineares
para qualquer outra pessoa que não seja sua convivente deverá ser definida
uma lotação máxima de visitantes para cada um dos espaços, tendo em conta
as suas particularidades;

 Deverão  ser  criadas  barreiras  de  proteção  física  em  todos  os  pontos  de
contacto (front  office)  dos  serviços  com  o  utentes/visitantes  (atendimento
requerentes, etc.).  Medida esta que deverá ser reforçada nos colaboradores
que estão nestes pontos de contacto com os visitantes que deverão também
usar viseiras para além das máscaras conforme orientações da DGS;

 A desinfeção dos pontos de maior utilização (maçanetas, puxadores, portas e
superfícies de vidros, balcões e bancos) é feita regularmente (1 vez a cada
hora).

Centro de Documentação

• É obrigatório o uso de máscara, desinfeção das mãos à entrada e o respeito
pelas distâncias sociais (2 metros);

• Lotação máxima de uma pessoa por dia (manhã ou tarde);

• O  manuseamento  dos  documentos  será  feito  com  luvas,  sendo  que  os
documentos consultados serão colocados em quarentena até ao máximo de 72
horas e posteriormente desinfetados e higienizados de acordo com o suporte
material;

• Atendendo à especificidade do Centro de Documentação e à situação em que
todos nos encontramos, a utilização do serviço deverá ser feita por marcação
prévia e utilizada pelo menor tempo possível.

Visitas Guiadas e Atividades do Serviço Educativo e de Animação

• É obrigatório o uso de máscara, desinfeção das mãos à entrada e o respeito
pelas distâncias sociais (2 metros);

• O limite de visitantes / participantes é de 10 pessoas;

• Só é permitida a entrada a 1 grupo de cada vez;

• Durante a visita de um grupo de 10 pessoas, não é permitido a realização de
outras visitas (livres ou guiadas);

• É  obrigatório  a  marcação  de  atividades  e  visitas,  sendo  que  o pedido  de
marcação é efetuada por contacto do grupo (via telefone, email ou pessoal) e
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após  confirmação  da  disponibilidade,  é  enviado  ao  grupo  uma  ficha  de
inscrição que o mesmo remete, com pelo menos 10 dias de antecedência, ao
Serviço Educativo para efetivar a marcação. Após receção da ficha o Serviço
Educativo valida e confirma a marcação;

• As  atividades  de  férias  de  Verão  decorrerão,  com  o  grupo  de  inscrição
individual no período da manhã e grupo organizado por entidade externa no
período da tarde;

• A realização da visita guiada / participação nas atividades, implica que todos os
elementos (visitantes / participantes e técnico do museu) cumpram as regras
de segurança assinaladas na entrada do museu, nomeadamente: a desinfeção
das mãos à entrada, o uso de máscara de proteção, o distanciamento entre
visitantes  de  2  metros,  a  proibição  de  mexer  nas  peças  expostas,  a
manutenção da etiqueta respiratória e o respeito pelas regras que constam na
sinalética existente e as orientações do técnico do museu que efetua a visita;

• O material e equipamentos utilizados na realização das atividades serão de
uso exclusivo de cada participante, não podendo existir a partilha de objetos,
materiais ou equipamentos;

• Todos os utensílios de trabalho, não descartáveis, e equipamentos utilizados
nas atividades serão higienizados, aplicando as normas recomendadas pela
DGS.

Wc

 Nos Wc devem ser aumentada a frequência de desinfeção de todos os pontos
de contacto;

 A desinfeção das instalações sanitárias é feita de acordo com a Orientação nº
014 / 2020 da DGS (3 vezes por dia no mínimo);

 Wc  dos  trabalhadores  não  devem  ser  partilhados  com  pessoas  externas,
exceto  em  caso  de  extrema  necessidade,  devendo  de  seguida  ser  logo
desinfetado.

Auditórios

 Manter distanciamento de 2 metros entre pessoas e de forma desfasada entre
filas;

 Colocação de desinfetante para as mãos álcool 70%, gel nas entradas desses
espaços;

 Promover  o  arejamento  dos  espaços  dando prioridade  ao  sistema  de
arejamento natural.
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6.2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção.

6.2.1. Definir uma área de isolamento e os circuitos até à mesma.

As recomendações determinam que o espaço designado deve ter ventilação natural,
ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis. 

Esta área deverá estar equipada com telefone, cadeira ou marquesa.

Em termos de material imprescindível, o espaço deverá disponibilizar:

 Um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que
deverá ficar disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º
contentor para, aquando da saída da área, permitir a recolha dos EPI’s usados
na intervenção;

 Solução anti-séptica de base alcoólica (SABA), com pelo menos 70% de álcool,
que deverá ficar disponível no interior e no acesso exterior a esta área;

 Toalhetes de papel;

 Máscara (s) cirúrgica (s) – ter em conta que cada máscara tem um uso viável
de 3 a 4 horas;

 Luvas descartáveis;

 Termómetro.

Deverá  ser  disponibilizado  um  “kit”  com  água  e  alguns  alimentos  não  perecíveis
(bolachas ou barras de cereais por exemplo).

Nesta  área,  ou  próxima  desta,  deve  existir  uma  instalação  sanitária  devidamente
equipada,  nomeadamente  com  doseador  de  sabão  e  toalhetes  de  papel,  para  a
utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas.

A área de isolamento deve ter um acesso fácil e permitir uma saída para o exterior, de
modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.

Assim foram devidamente designadas as Salas de Reunião como sendo a Área
de Isolamento, estando devidamente identificadas e preparadas de acordo com os
pontos acima referidos.

Contacto a associar para uso da pessoa em isolamento

Edifício                                                                Nome / contacto

Museu Olaria Cláudia Milhazes – 630/9630
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6.2.2. Definir a implementação de procedimentos internos específicos bem como
a aquisição de equipamentos e produtos.

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e
sabão durante pelo menos 20 segundos, afixando por exemplo as imagens da
Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019;

2. Utilizar uma solução anti-séptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a
mesma em locais estratégicos, onde se verifica maior afluência de  pessoas:
recepção, zona de refeições, registo biométrico, balcões de atendimento;

3. Toalhetes  de  papel  para  secagem  das  mãos,  nas  instalações  sanitárias  e
noutros locais onde seja possível a higienização das mãos;

4. Equipamentos  de  limpeza,  de  uso  único,  que  devem  ser  eliminados  ou
descartados após utilização. Quando a utilização única não for possível, deve
estar  prevista  a  limpeza  e  desinfeção  após  a  sua  utilização  (ex.  baldes  e
cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que
existe um caso confirmado no Museu. Não deve ser utilizado equipamento de
ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis;

5. Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve
ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos
objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de
portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser
realizada  com  detergente  desengordurante,  seguido  de  desinfetante  –  é
fundamental a sensibilização e a formação das pessoas envolvidas nas tarefas
de limpeza e higienização;
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6. Procedimentos de etiqueta respiratória  (ex.  evitar  tossir  ou  espirrar  para as
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço flectido
ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções
respiratórias);

7. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização
das mãos antes de colocar e após remover a máscara);

8. Procedimentos de conduta social  (ex.  alterar  a frequência  e/ou a  forma de
contacto entre os trabalhadores e entre estes e os fornecedores e visitantes -
evitar  o  aperto  de  mão,  as  reuniões  presenciais,  os  postos  de  trabalho
partilhados);

9. Ponderar limitar a viagem de colaboradores para o exterior, em contexto de
trabalho;

10. Criar um registo interno de contactos com o Caso Suspeito, contactos esses
que deverão ser analisados como de “Alto risco de exposição” ou de “Baixo
risco de exposição”; essa avaliação será a cargo da Entidade Local de saúde
Pública em estreita colaboração com os serviços de Medicina do Trabalho.

Assim: 

Pessoas em exposição Função Local Data de exposição Contacto telefónico
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Ainda na possibilidade de serem encaminhadas pessoas para isolamento profilático
(tendo  em  conta  os  critérios  epidemiológicos  supracitados),  o  serviço  de  Saúde
Ocupacional ou os Recursos Humanos devem assegurar a entrega de uma Ficha de
Registo Individual de Sintomas, aos casos registados (ver anexo II). 

Este documento visa servir  de guia orientador à pessoa que cumpre o isolamento,
dando enfoque aos sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da
evolução da situação de saúde/doença da pessoa.

6.2.3. Definir procedimentos de comunicação e responsabilidades

Informação aos trabalhadores e aos visitantes

1. Divulgação  das  medidas  gerais  de  prevenção  e  contenção  e  atualização
regular da informação sobre a doença;

2. Divulgação do Plano de Desconfinamento;

3. Divulgar as vias de comunicação perante casos suspeitos.

Contactos dos Profissionais de Saúde envolvidos

• Autoridade Local de Saúde: 253808316; aces.cavado3@arsnorte.min-saude.pt

• ACES: 253802720; usp.cavado3@arsnorte.min-saude.pt

• Sepri: 253 271525; info@sepri.p  t  

• Técnica de Segurança:253809600 

• Médico de Medicina do Trabalho: Dr.º Francisco Lopes 253271525 
info@sepri.pt

A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador /
visitante e a Diretora do Museu.

Deve ficar bem estabelecido que todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia
directa,  uma situação  de  suspeita  enquadrada  no  seguinte  princípio: Trabalhador
COM sintomas E COM ligação epidemiológica.

No  caso  dos  visitantes  deve-se  reportar  à  Diretora  do  Museu,  uma  situação  de
suspeita enquadrada no seguinte princípio: Visitante com sintomas e / ou com ligação
epidemiológica.

Nas  situações  em  que  o  trabalhador  /  visitante  com  sintomas  necessite  de
acompanhamento por  exemplo  por  dificuldade de locomoção,  deverá ficar  definido
qual o colaborador que poderá acompanhar e prestar auxilio. Máscaras cirúrgicas e
luvas  descartáveis  deverão  ser  utilizadas,  enquanto  medida  de  precaução,  pelos
colaboradores que prestarem essa assistência.
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6.3. Procedimentos num caso suspeito – já na área de isolamento e após o 
contacto com a linha de Saúde 24 e a Linha de Apoio ao Médico (LAM).

 Caso não suspeito; 

 Caso suspeito, mas não validado.

Nestas duas situações, o trabalhador / visitante deverá ser tratado de forma adequada,

do ponto de vista clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha Saúde 24;

será necessária a intervenção posterior da Medicina do Trabalho para seguimento, ou

no caso de ser um visitante seguindo as indicações da Saúde 24 no encaminhamento.

 Caso suspeito validado: 

1) O  trabalhador  /  visitante  permanece  na  área  de  isolamento  até  à

chegada do INEM para transporte até ao Hospital de referência;

2) Vedar acesso à área de isolamento;
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Caso suspeito

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o 
identifique, informa a chefia direta da situação. 

Trabalhador dirige-se para a área de isolamento através 
do circuito de deslocação definido

Na área de isolamento, o trabalhador 
contacta a linha

SNS 24 (808 24 24 24)

Chefia direta contacta o 
empregador, alerta para a 

situação e assegura a 
assistência necessária ao 

trabalhador



                                                                                                           

3) Identificar os contactos próximos do trabalhador / visitante e transmitir à

Unidade de Saúde Pública;

4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores / visitantes,

sobre os procedimentos a adoptar;

5) Informar o Médico do Trabalho;

6) Assegurar a limpeza e desinfecção da área de isolamento;

7) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfecção da

área de isolamento e solicitar o levantamento da interdição da área de

isolamento.

Ver fluxograma no Anexo 1 abaixo:
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O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 
- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 
informa o empregador dos resultados 

laboratoriais positivos 
procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 
SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 



                                                                                                           

6.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores / 
visitantes assintomáticos) de um Caso confirmado de COVID-19:

 Identificação dos contactos próximos;

 Contacto com o Médico do Trabalho em estreita articulação com a Autoridade

de Saúde Publica Local, para determinação do nível de exposição: baixo risco

de exposição e alto risco de exposição;

 Para as pessoas determinadas com  baixo risco de exposição: assegurar a

monitorização diária dos sintomas – ver Anexo II - (febre, tosse, dificuldade em

respirar)  e  encaminhar  os  trabalhadores  para  consulta  de  Medicina  do

Trabalho, para o ACES no caso dos visitantes;

 Para  as  pessoas  determinadas  com  alto  risco  de  exposição:  seguir  as

indicações dadas pela Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar

os trabalhadores para casa (período de restrição social), monitorização diária

dos sintomas - ver Anexo II - (febre, tosse, dificuldade em respirar); passado o

período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, após o regresso, encaminhar

os trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho, para o ACES no caso

dos visitantes.
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7. CONCLUSÃO

A consulta da Norma 028/2020 de 28 de Maio é fundamental., norma essa que segue
em anexo a este Plano de Desconfinamento.

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da
DGS ou outras formas de comunicação oficiais.

Será necessária a estreita  articulação entre os serviços clínicos e de segurança e
entidades locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública.

A divulgação  de  informação  rigorosa  e  precisa,  a  vigilância  de  perto  dos  casos
suspeitos e a correta identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o
controlo desta nova ameaça.
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ANEXO II – Registo individual em caso de isolamento profilático

Nome: ___________________________________________ Data de Nascimento: __/__/__

Entidade empregadora: ____________________ Categoria profissional: _________________

Posto de trabalho: ____________________ Atividade profissional: ______________________

Distrito: ______________ Localidade: ________________ Freguesia: ___________________

Dia 1

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 2

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 3

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):
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Dia 4

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 5

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 6

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 7

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____
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Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 8

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 9

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 10

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):
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Dia 11

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 12

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 13

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

Dia 14

Registo de temperatura

Medição  1:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  2:  ____º  C
(Hora: __h__) 

Medição  3:  ____º  C  (Hora:  __h__);  Medição  4:  ____º  C
(Hora: __h__)

Fez a toma de alguma medicação como Brufen®
ou Ben-u-ron®?? Pf, registe.

Medição nr. ____         Medição nr. ____

Medição nr. ____         Medição nr. ____
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Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …):

No caso de surgimento de sintomatologia associada à infeção por SARS-

CoV-2, contacte SNS 24 (808 24 24 24).

Não se dirija ao Serviço de Urgência Hospitalar, 

Nem ao seu Centro de Saúde
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 Orientação 
NÚMERO:  028/2020 

DATA:  28/05/2020 

ASSUNTO: COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO 

Utilização de equipamentos culturais 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Coronavírus; COVID-19; Cultura; Espaços culturais; Atividades 

culturais 

PARA: Entidades responsáveis por equipamentos culturais 

CONTACTOS: dspdps@dgs.min-saude.pt 

 

A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, no dia 11 de 

março de 2020. Neste seguimento, várias medidas têm sido adotadas para conter a expansão da 

doença. No atual contexto de redução de medidas mais restritivas, o acesso a espaços e 

atividades culturais e de lazer torna-se muito importante para a saúde da população. 

 

Considerando a evolução epidemiológica atual da COVID-19, é iniciada a fase de recuperação e 

reabertura dos serviços entretanto encerrados, como o caso dos equipamentos culturais. Os 

espaços culturais, pelas suas características, representam locais de risco de transmissão da 

COVID-19, devido à elevada afluência e rotatividade de pessoas. 

 

A presente Orientação descreve os pontos importantes na prevenção da transmissão da COVID-

19 em equipamentos culturais, assim como os procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

de COVID-19. 

 

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de 

janeiro, a Direção-Geral da Saúde emite a seguinte Orientação: 

 

I. Preparação prévia à abertura ao público dos equipamentos culturais 

 

1. Todos os espaços culturais têm de estar devidamente preparados para a abordagem de 

casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta 

doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência. 

 

2. O Plano referido no ponto anterior deve contemplar, entre outros, a definição de uma área 

de isolamento e os circuitos necessários para chegar e sair da mesma, assim como os 

procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de COVID-19. 
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3. Todos os colaboradores devem ter conhecimento, formação e treino relativamente ao 

Plano, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis com COVID-19, de 

acordo com a Norma 004/2020 da DGS, e as medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19. 

 

4. Deve ser assegurada a colocação de dispensadores de solução antissética à base de álcool 

em diversos pontos do equipamento cultural, de fácil acesso aos utilizadores e aos 

colaboradores. 

 

5. Os utilizadores dos espaços e eventos culturais devem ser informados das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, através de cartazes ou outros materiais 

informativos afixados em vários locais visíveis. 

 

II. Medidas gerais 

 

6. Os equipamentos culturais, integrados ou fiscalizados por serviços e organismos da área 

da cultura ou municipais devem ter implementadas medidas de distanciamento físico que 

garantam a separação de 2 metros entre pessoas, com exceção dos locais de permanência 

para assistência ao espetáculo e filmes cinematográfico, em local coberto ou ao ar livre. 

 

7. As entradas e saídas, sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados, 

evitando o contacto entre pessoas. 

 

8. Em espaços fechados, em cumprimento da legislação em vigor, deve ser utilizada máscara 

por todos os utilizadores e colaboradores, excetuando-se os membros dos corpos 

artísticos durante a sua atuação em cena. 

 

9. Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir a 

passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento. Devem ser eliminados ou reduzidos 

os pontos de estrangulamento de passagem. 

 

10. As áreas de espera e de atendimento devem ser organizadas por forma a evitar a formação 

de filas, garantido o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não sejam coabitantes, 

através da sinalização de circuitos e marcações físicas de distanciamento (verticais ou com 

marcação no chão, por exemplo). 

 

11. A permanência nos locais de atendimento deve ser limitada ao tempo estritamente 

necessário à realização do atendimento ou à aquisição ou prestação do serviço. 

 

12. Os postos de atendimento devem, preferencialmente e se possível, estar equipados com 

barreiras de proteção (ex.: acrílico). Se não por possível a instalação de barreiras de 
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proteção, o atendimento não deve ser realizado a menos de 2 metros. Se o atendimento 

for realizado a menos de 2 metros, o colaborador deve estar equipado com máscara. 

 

13. O contacto com objetos que estejam na posse dos utilizadores, tais como telemóveis, 

bilhetes ou cartões, deve ser evitado. Sempre que o mesmo seja indispensável, deve ser 

realizada a higienização das mãos antes e depois do contacto. 

 

14. Devem ser evitadas a disponibilização e entrega de folhetos ou outros objetos não 

essenciais. Se necessário, deve recorrer-se a cartazes, guias ou outros elementos 

disponibilizados por via digital. 

 

15. Deve ser reforçada e dada preferência à compra antecipada de ingressos por via eletrónica 

e aos pagamentos por vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos 

similares. 

 

16. Sempre que existam, devem ser minimizados os pontos de concentração/foco dos 

visitantes, como os equipamentos interativos, preferencialmente desativando 

equipamentos que necessitem ou convidem à interação. 

 

17. Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies devem ser limpos e desinfetados 

periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS. Os objetos e superfícies de toque comum e regular (ex: corrimãos, 

maçanetas das portas e botões de elevador) devem ser desinfetados com maior 

regularidade. 

 

18. A manutenção dos sistemas de ventilação deve ser garantida e o seu funcionamento deve 

ser efetuado sem ocorrência de recirculação de ar. 

 

19. As instalações sanitárias devem ser devidamente desinfetadas em cada limpeza. A 

frequência das limpezas deve ser efetuada de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, 

podendo necessitar de maior periodicidade, dependendo da utilização. 

 

20. Os terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, objetos, superfícies, 

produtos, e utensílios de contacto direto com os clientes devem ser desinfetados após 

cada utilização ou interação. 

 

21. As máquinas de venda automática de bilhetes só devem estar em funcionamento se for 

possível garantir a limpeza e desinfeção dos locais de toque, entre utilizadores, e deve ser 

um ponto de disponibilização de solução antissética à base de álcool. 
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22. Os colaboradores devem efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster-

se de ir trabalhar se surgir sintomatologia compatível com COVID-19. Devem contactar o 

SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS. 

 

23. Os utilizadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19 devem abster-se de 

frequentar os equipamentos culturais. 

 

III. Medidas específicas 

 

24. O cumprimento das medidas específicas não exclui a necessidade de observância e 

cumprimento das medidas gerais de prevenção e controlo da infeção, elencadas no ponto 

II. 

 

25. Os estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados nos equipamentos culturais ou 

fiscalizados pelos organismos do Ministério da Cultura, devem seguir o aplicável da 

Orientação 023/2020 da DGS. 

 

III.1. Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares 

 

26. A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espectadores 

que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares 

desencontrados. 

 

27. Nas salas de espetáculos ou similares com palco, não devem ser ocupadas as duas 

primeiras filas junto ao palco ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de pelo 

menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila ocupada. 

 

28. Os camarotes devem ser ocupados por coabitantes quando tenham 6 ou menos lugares. 

 

29. Os camarotes com lotação superior a 6 lugares devem ser ocupados, garantindo as regras 

aplicáveis no ponto 266. 

 

30. Os lugares de galeria só podem ser utilizados com lugares sentados. 

 

31. A entrada dos espectadores na sala deve ser realizada por ordem de fila e de lugar, no 

sentido do lugar mais afastado da entrada para a entrada, evitando o cruzamento entre 

espectadores. 
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32. A saída dos espectadores da sala deve ser realizada, de preferência, por local diferente da 

entrada, no sentido do lugar mais próximo da saída para a saída, evitando o cruzamento 

entre espectadores. 

 

33. As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: peças de teatro, orquestras) devem ser 

adaptadas, sempre que possível, de forma a minimizar o contacto físico entre os 

envolvidos. 

 

34. As orquestras não podem atuar no fosso ou poço da sala de espetáculos. 

 

35. Os coralistas devem apresentar-se na mesma fila, sempre que possível; 

 

36. Os coralistas devem manter-se afastados dos instrumentistas, pelo menos 2 metros, 

sempre que possível; 

37. O distanciamento físico de 2 metros deve ser assegurado entre os instrumentistas que 

executem instrumentos de sopro, e 1,5 metros entre os restantes instrumentistas. 

 

38. Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as 

atuações. 

 

39. Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo 

indispensável, de forma a evitar a deambulação de espectadores. 

 

40. Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos corpos artísticos e equipas 

técnicas, deve garantir, sempre que possível, o distanciamento físico de pelo menos 2 

metros entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por vários utilizadores. 

 

III.2. Livrarias, Arquivos e Bibliotecas 

 

41. A lotação máxima deve ser definida de forma a garantir o distanciamento físico entre os 

visitantes, reduzindo a mesma para 50% nas salas de leitura e 1 visitante por 20 m2 no 

interior do estabelecimento. 

 

42. Devem ser atribuídos lugares reservados nas salas de leitura, de forma a manter o 

distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas que não sejam coabitantes, 

podendo as salas de leitura / consulta de continuação só estar disponíveis mediante 

marcação prévia. 

 

43. A consulta de livros ou documentos de forma continuada deve ser efetuada apenas nos 

locais destinados para o efeito, com garantia de distanciamento físico. 
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44. Se houver espaços ou áreas destinadas ou que convidem à leitura sem garantia de 

separação e distanciamento físico entre visitantes, excetuando-se as salas definidas para 

o efeito, estas devem ser encerradas e o mobiliário (ex.: bancos, cadeiras, entre outros) 

deve ser retirado. 

 

III.3. Museus, Palácios, Monumentos e similares 

 

45. A lotação máxima deve ser definida de forma a garantir o distanciamento físico entre os 

visitantes, reduzindo a mesma para 1 visitante por 20 m2. 

 

46. A entrada de pessoas deve ser efetuada de forma individual e espaçada, de forma a 

garantir o distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas, excetuando-se pessoas 

que sejam coabitantes. 

 

47. Se necessário, podem ser instituídos limites temporais de entrada e de visita, adaptados à 

dimensão do equipamento cultural, de forma a evitar a concentração de pessoas no 

interior e à entrada do mesmo. 

48. Deve ser criado ou reforçado um circuito formal de visita, preferencialmente com circuitos 

de sentido único (limitando a visita de espaços exíguos e minimizando o cruzamento de 

visitantes em pontos de estrangulamento). 

 

49. A concentração de pessoas nos diversos pontos de visita do equipamento cultural deve 

ser evitada e deve ser reforçado o cumprimento do distanciamento físico. Se necessário, 

pode ser reforçada a vigilância dos diversos espaços interiores. 

 

III.4. Programação ao Ar Livre 

 

50. Os recintos de espetáculo devem estar devidamente delimitados, permitir o acesso apenas 

aos titulares de bilhete de ingresso, ainda que o espetáculo seja de acesso gratuito, não 

sendo permitida a entrada física sem controlo por colaborador técnico do espetáculo. 

 

51. O período de entradas e saídas do público deve ser alargado, para que a entrada dos 

espectadores possa ser desfasada, cumprindo as regras de distanciamento. 

 

52. Os lugares devem estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação no chão, outros 

elementos fixos), dando preferência a lugares sentados, cumprindo um distanciamento 

físico entre espectadores de 1,5 metros. 

 

53. Se existir palco, deve ser garantida uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre a 

boca de cena e a primeira fila de espectadores. 
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54. As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: peças de teatro, orquestras) devem ser 

adaptadas, sempre que possível, de forma a minimizar o contacto físico entre os 

envolvidos. 

 

55. Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as 

atuações. 

 

56. Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo 

indispensável, de forma a evitar a deambulação de espectadores. 

 

57. Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos corpos artísticos e equipas 

técnicas, deve garantir, sempre que possível, o distanciamento físico de pelo menos 2 

metros entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por vários utilizadores. 

 

IV. Procedimentos perante Caso Suspeito 

 

58. Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas presentes na Norma 

004/2020 da DGS, este deve ser encaminhado por um só colaborador para a área de 

isolamento através dos circuitos definidos no Plano de Contingência, garantindo que o 

mesmo é portador de máscara. 

 

59. Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24, de acordo com a Norma 004/2020 

da DGS, dando cumprimento às indicações recebidas. Simultaneamente, devem ser 

cumpridos os procedimentos definidos no Plano de Contingência e, se aplicável, os 

procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.  

 

 

 

 

Graça Freitas 

Diretora-Geral da Saúde 
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