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1. Controlo de alterações 

 

Revisão Data Alterações 

1 20/07/2020 Adequação à alteração 

da orientação DGS 

028/2020 

2 19/04/2021 Adequação à alteração 

da orientação DGS 

028/2020 atualizada a 

16/04/2021 

3 06/10/2021 Adequação à alteração 

da orientação DGS 

028/2020 atualizada a 

05/10/2021 
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Introdução 

O presente documento estabelece e divulga os pontos essenciais do Plano de Contingência 

dos espaços de extensão cultural, da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira para a 

Doença por Coronavírus (COVID-19), como complemento do Plano de Contingência Geral. 

Este Plano foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) na 

melhor evidência científica disponível até ao momento.  

A BMSMF está comprometida com a proteção da saúde e a segurança de todos, tendo também 

um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na 

comunidade. 

Com este Plano de Contingência pretende-se:  

 Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho e públicos;  

 Assegurar o funcionamento dos serviços com segurança;  

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de identificação de 

indivíduo com manifestações de COVID 19; 

  Gerir a informação interna e externa. 

Através da implementação do Plano de Contingência dos Espaços de Extensão Cultural, 

procurar-se-á minimizar o impacto da pandemia na BMSMF, adotando medidas preventivas e 

procedimentos de controlo adequados ao nível de risco, em vigor no País e promovendo a 

divulgação da informação pela comunidade. 

O Plano será atualizado sempre que necessário, à medida que a situação evolua e se adotem 

medidas adicionais ou diferentes das que se apresentam na sua versão inicial. 

Medidas Gerais 

 Manter os ambientes limpos e ventilados; 

 Os funcionários, prestadores de serviços e utilizadores deverão lavar ou desinfetar as 

mãos, com álcool gel sempre que entram/saem das instalações da biblioteca pelo que 

se disponibilizará álcool gel na entrada e nos postos de trabalho; 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e desinfetar de imediato as mãos; 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias; 



 
Plano de contingência COVID-19 – Zonas de extensão cultural da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira 

 
 Usar, obrigatoriamente, máscara dentro das instalações excetuando-se os membros 

dos corpos artísticos durante a sua atuação em cena; 

 O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e remoção 

e não anula as medidas fundamentais como o distanciamento social e a higiene das 

mãos; 

Espaços de extensão cultural 

 À entrada de todas as atividades e noutros locais convenientes e acessíveis, serão 

colocados dispensadores de produto desinfetante de mãos. 

 Sempre que possível, a admissão às atividades culturais será efetuada por reserva de 

lugar, incluindo os espetáculos ao ar livre, ainda que gratuitos. A emissão destes 

bilhetes respeitará a lotação máxima de cada um dos espaços; 

 À exceção da sala polivalente, todos os lugares disponíveis nas restantes salas serão 

sempre obrigatoriamente sentados; 

 No caso dos jardins, a disposição variará conforme a tipologia de atividade a realizar, 

isto, sem nunca comprometer as diretivas da DGS;  

 Só é permitida a entrada e saída com controle por um colaborador biblioteca. 

 A entrada na sala do auditório será executada pela porta secundária, à exceção dos 

utilizadores portadores de mobilidade reduzida que terão de utilizar a porta principal. A 

saída será efetuada pela porta principal do auditório; 

 As entradas e saídas nas restantes salas serão realizadas pelo único ponto de acesso 

existente em cada uma delas; 

 As entradas dos utilizadores devem ser realizadas no sentido de evitar o cruzamento 

entre os mesmos; 

 Sempre que possível, as portas de acesso permanecerão abertas, evitando o seu 

manuseamento pelas pessoas; 

 Não existirão intervalos durante as sessões;  

 Para garantir a segurança na realização das atividades culturais, todos equipamentos 

a utilizar deverão ser higienizados; 

 Sempre que possível, será garantido o arejamento natural das salas; 

 É obrigatório o uso de máscaras de proteção pelos corpos artísticos, equipas técnicas 

e restantes trabalhadores e colaboradores, com as seguintes exceções: 

- Quando os corpos artísticos estejam nos ensaios, em cena ou na realização da 

prestação artística, deverão apenas, utilizar a máscara até à entrada em palco e após 

a saída de cena; 

- Quando esteja em causa a segurança do trabalhador, nomeadamente nos trabalhos 

de montagem e/ou desmontagem e em trabalhos em altura; 
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 No caso de exposições, quando possível será criado um circuito formal de visita, de 

sentido único; 

 A concentração de pessoas nos diversos pontos da biblioteca deve ser evitada. 


