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1.

ENQUADRAMENTO

A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública
face à epidemia SARS-CoV-2, tendo posteriormente, no dia 11 de março de 2020, declarado a COVID19 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.
Posteriormente, o Governo veio declarar a situação de calamidade, como forma de prosseguir com a
execução de medidas de contenção da transmissão do vírus e de controlo da situação epidemiológica.
Considerando este enquadramento, e atendendo à evolução da situação epidemiológica verificada em
Portugal, no passado dia 30 de abril, o Governo aprovou uma série de medidas com vista a iniciar o
processo de desconfinamento das medidas que foram sendo adotadas para combater a COVID-19.
Considerando a necessária adequação do funcionamento das atividades culturais em salas de
espetáculo às medidas excecionais e temporárias e face ao necessário gradual e sustentado
levantamento das medidas, o Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova ativou o Plano de
Contingência para as salas de espetáculo/auditórios e atividades culturais.
Ativadas estas medidas, a autarquia relembra que é fundamental o cumprimento das medidas de
prevenção recomendadas pela Direção Geral da Saúde.

2.

OBJETIVOS

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para retoma
da atividade cultural que se desenvolve nos vários espaços onde são desenvolvidas atividades
culturais, elaborou-se o presente Plano de Contingência, que constitui um instrumento de orientação
para a gestão de meios e ações de prevenção e de regras a observar durante o seu funcionamento e
de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção. O Plano de Contingência pretende:
•

Antecipar e gerir o impacto do aparecimento de casos suspeitos de infeção;

•

Munir todos os intervenientes com o máximo de informação, como forma de garantir a
segurança e tranquilidade dos artistas, equipas técnicas, colaboradores municipais e público
das salas de espetáculo, face à atual situação de progressivo desconfinamento.

O Plano define, nomeadamente:
•

A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação;

•

Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos utilizadores
dos espaços culturais, os envolvidos na atividade cultural e trabalhadores da Câmara
Municipal.

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-se as
orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não previstas no presente Plano deverão ser
avaliadas caso a caso.

3.

SITUAÇÃO

O Município tem sob a sua gestão e responsabilidade vários espaços onde se desenvolvem as
atividades culturais e prestação de serviços de cultura, formação e seminários. Trata-se de espaços
propensos à aglomeração de um elevado número de pessoas porque implicam o contacto direto entre
indivíduos, pelo que, face à atual situação epidemiológica, consideramos no presente plano a sua
especial vulnerabilidade. Ao nível destes espaços estão identificados os seguintes intervenientes:
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4.

•

Funcionários;

•

Entidades parceiras;

•

Companhias artísticas;

•

Artistas/oradores ou outros intervenientes em atos artísticos, culturais, institucionais ou
corporativos que ocorram nas instalações;

•

Público;

•

Visitantes;

•

Prestadores de Serviços.

EXECUÇÃO

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19
pela CMPAN nos espaços culturais será ponderada tendo em consideração a melhor informação
disponível, as recomendações emanadas no momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a
atuação por parte de todos os intervenientes.

4.1 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Senhor Presidente da Câmara, coadjuvado
pela Comissão restrita de Proteção Civil, Delegada de Saúde, Coordenador do Centro de Saúde,
Comandante do Posto da GNR, Comandante dos Bombeiros Voluntários, Presidente da Direção dos
Bombeiros Voluntários e Coordenador Operacional Municipal.
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 ao Plano de Contingência.

4.2 INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
A equipa nomeará um Gestor do Plano, responsável por monitorizar a aplicação das regras de
contingência nos espaços culturais, centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar os dados à
Equipa de Coordenação, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se justifique.
A articulação com a Direção-Geral de Saúde (DGS) será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção
Civil, que assegurará a divulgação de informação considerada pertinente ao Gestor do Plano.

4.3 ATIVAÇÃO DO PLANO
O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara, João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, com
o apoio técnico da Equipa de Coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:
a)

Orientações emanadas pela DGS;

b)

Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 no Concelho;
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c)

Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 num dos
espaços culturais.

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, em articulação
com a Equipa de Coordenação.

4.4 AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS
Este Plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase de
resposta e fase de recuperação. As ações descritas em cada umas das fases poderão ser alteradas face
à existência de novas diretivas da DGS, do Governo ou de alterações nos cenários de propagação da
doença.

FASE DE PREVENÇÃO:
Esta fase é marcada pelas seguintes ações:
a)

Divulgação do Plano no sítio do Município na Internet;

b)

Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes;

c)

Reforço de medidas de limpeza nos recintos;

d)

Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento dos
espaços culturais;

e)

Identificação das tarefas essenciais dos trabalhadores da CMPAN;

f)

Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas essenciais;

g)

Aquisição de equipamentos, kits de proteção individual para entrega aos intervenientes que
apresentem sintomas de contágio de COVID-19;

h)

Nomeação dos trabalhadores com responsabilidade pelo armazenamento e distribuição dos
kits de proteção individual, em caso de necessidade;

i)

Preparação de um espaço em cada recinto, onde tal seja possível, com o objetivo de reduzir
o risco de transmissão, afastando as pessoas da fonte potencial de infeção;

j)

Designação de um trabalhador para acompanhamento ao espaço de isolamento, de eventual
suspeito de infeção. Dado que os trabalhadores destes equipamentos exercem as funções
em regime de turnos, deverá ser designado sempre um dos trabalhadores que no momento
se encontre ao serviço;

k)

Disponibilização de solução de base alcoólica de desinfeção na entrada dos espaços;

l)

Monitorização e acompanhamento da situação.

FASE DE RESPOSTA:
Esta fase é desencadeada pela referenciação de possíveis casos de contágio em qualquer
interveniente, e compreende as seguintes ações:
a)

Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes;

b)

Reforço da limpeza dos recintos;

c)

Garantia da existência de produtos de higiene nos recintos, de modo a reforçar uma boa
higienização das mãos;
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d)

Garantia da reposição dos kits de proteção individual;

e)

Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 no recinto:
i.

Implementação de medidas com vista à contenção da disseminação da doença,
providenciando meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de um kit
de proteção individual e encaminhamento para um espaço de isolamento;

ii.

Desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos.

f)

Emissão de relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes,
demais trabalhadores e comunicação social.

g)

Recolha da identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso
suspeito de infeção.

FASE DE RECUPERAÇÃO
Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica dos
últimos infetados e pelo regresso gradual à normalidade, culminando com a desativação do Plano. É
caraterizada pelas seguintes ações:
a)

Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações;

b)

Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas subsequentes
de infeção.

Com a desativação do Plano:

5.

a)

Desativação dos espaços de isolamento;

b)

Recolha dos kits de proteção individual não utilizados;

c)

Avaliação da eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e
elaboração de relatório de avaliação final;

d)

Desativação das estruturas de coordenação, informação e monitorização.

PROCEDIMENTOS

O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de
doença ou sintomas, bem como para o funcionamento dos espaços culturais.
PROCEDIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, VISITANTES E OUTROS UTILIZADORES COM SINTOMAS DE
COVID-19
•

Providenciar a entrega de um Kit de proteção individual com máscara cirúrgica e luvas
descartáveis;

•

Encaminhar o caso suspeito para a sala de “isolamento”, a qual deverá possuir uma cadeira,
um KIT com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antisséptica de base alcoólica e
termómetro;

•

A sala de “isolamento” deverá estar próxima de instalação sanitária equipada com
dispensadores de sabão e toalhetes de papel de utilização individual;

•

A pessoa suspeita de ter contraído o vírus deverá contactar o Serviço Nacional de Saúde,
através do SNS24 - 808 24 24 24.
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Indivíduo
informa o
funcionário da
CMPAN
responsável

APARECIMENTO
DE SINTOMA

O funcionário
da CMPAN
coloca o EPI e
acompanha o
indivíduo à
sala de
isolamento,
onde fornece
kit de proteção
individual

O potencial
infetado
contacta o SNS
24 e segue as
orientações

O funcionário
da CMPAN
reporta a
situação ao
dirigente do
serviço e ao
Gestor do
Plano

5.1 KITS PARA CASOS SUSPEITOS E IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE ISOLAMENTO
5.1.1 COMPOSIÇÃO DO KIT PARA CASOS SUSPEITOS DE INFEÇÃO NO ESPAÇO DE ISOLAMENTO
•

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

•

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;

•

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 2.º contentor para, aquando da saída da área, permitir
a recolha dos EPI’s usados na intervenção;

•

Termómetro;

•

Cadeira em material desinfetável.

5.1.2 COMPOSIÇÃO DO KIT PARA OS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA NO
ACOMPANHAMENTO DE CASOS SUSPEITOS
•

Máscara cirúrgica para proteção da boca e do nariz;

•

Solução de desinfetante à base de álcool 70%, gel;

•

Luvas descartáveis.

5.1.3 IDENTIFICAÇÃO DA SALA DE ISOLAMENTO DE CASOS SUSPEITOS
O espaço está identificado e será limpo e desinfetado de acordo com as orientações da DGS.

5.2 MEDIDAS GERAIS
De acordo com as orientações da DGS o acesso aos espaços culturais fica sujeito ao cumprimento das
seguintes regras:
a)

Assegurar o distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização do
espaço;

b)

As entradas e saídas sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados,
evitando o contacto entre pessoas;
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c) 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;
d) 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;
e) 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);
f)

Os utilizadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19 devem abster-se de
frequentar os espaços culturais.

5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS
5.3.1 AUDITÓRIO
a)

É obrigatório o uso de máscara por parte do público durante todo o tempo da sessão e/ou
espetáculo;

b)

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;

c)

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;

d)

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;

e)

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;

f)

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;

g)

Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo
indispensável, de forma a evitar a deambulação de espectadores.

5.3.2 BIBLIOTECA MUNICIPAL E RESPETIVOS POLOS
a)

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;

b)

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 só estar disponíveis mediante marcação prévia;
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5.3.3 MUSEU ISILDA MARTINS E ESPAÇO RIBEIRO FARINHA
a)

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;

b)

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;

c)

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.

5.4 PROGRAMAÇÃO AO AR LIVRE
a)

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 do Município;

b)

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;

c)

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;

d)

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;

e)

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;

f)

Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as
atuações;

g)

Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo
indispensável, de forma a evitar a deambulação de espectadores.

5.5 CIRCULAÇÃO NAS INSTALAÇÕES, HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO

6.

a)

Os wc e pontos de contacto e passagem comuns serão higienizados e desinfetados
frequentemente;

b)

A abertura das salas será antecipada, sempre que possível, para 40 minutos (no caso da sala
de cinema) e 1 hora (no caso do auditório) de antecedência, para organização do público.

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-á à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de
contágio e disseminação da doença.
Estes materiais serão afixados nas zonas de acesso aos espaços culturais.
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