Câ mar a Mun ic ip a l d e Sa nt o T irso
Serviço Municipal de Proteção Civil
Serviço de Promoção da Saúde e Bem-Estar

CORONAVÍRUS (COVID-19)
2020

PLANO DE CONTINGÊNCIA
CENTRO INTERPRETATIVO DO MONTE
PADRÃO

Versão 1
21 de outubro de 2020

FICHA TÉCNICA
Título | Plano de Contingência para o Centro Interpretativo do Monte Padrão - Coronavírus (COVID-19)
Versão 1 - 21 de outubro de 2020

Editor | Câmara Municipal de Santo Tirso
E-mail de contacto | santotirso@cm-stirso.pt
Gestor do CIMP | Álvaro Moreira
Câmara Municipal de Santo Tirso
Praça 25 de Abril, 4780-373 Santo Tirso

2

PLANO DE CONTINGÊNCIA I COVID-19

INDICE

1.

ENQUADRAMENTO .............................................................................................. 4

2.

OBJETIVOS............................................................................................................ 6

3.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ................................. 7

3.1

ATIVAÇÃO DO PLANO.......................................................................................... 7

3.1.1 FASES DO PLANO ................................................................................................ 8
(1) FASE DE MONITORIZAÇÃO ..................................................................................... 8
(2) FASE DE ALERTA ...................................................................................................... 8
(3) FASE DE RECUPERAÇÃO........................................................................................ 8
4.

NORMAS E PROCEDIMENTOS ........................................................................... 9

4.1

NORMAS GERAIS ................................................................................................. 9

4.2

NORMAS ESPECÍFICAS ..................................................................................... 10

4.2.1 VISITAS ................................................................................................................ 10
4.2.2 EXPOSIÇÕES ...................................................................................................... 10
4.2.3 AUDITÓRIO .......................................................................................................... 11
4.2.4 ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS ........................................................ 11
5.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE COVID-19 .......................... 12

5.1.

PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO .................. 12

6.

DIVULGAÇÃO ...................................................................................................... 13

7.

LISTA DE ANEXOS.............................................................................................. 14

CENTRO INTERPRETATIVO DO MONTE PADRÃO
3

PLANO DE CONTINGÊNCIA I COVID-19

1. ENQUADRAMENTO

A COVID-19 foi reconhecida como Pandemia a 11 de março de 2020 pela
Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm
sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a
situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do
vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a
Saúde Pública.
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os
cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco
de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas,
especialmente em ambientes fechados. Neste seguimento, várias medidas têm
sido adotadas para conter a expansão da doença.
Considerando a evolução epidemiológica atual da doença COVID-19 em Portugal
justifica-se a alteração de regras e medidas de combate à pandemia da doença
COVID-19, por forma a garantir uma melhor proteção da saúde pública e a
salvaguarda da saúde e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e
a propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Os espaços culturais, pelas suas características, representam locais de risco de
transmissão da COVID-19, devido à elevada afluência e rotatividade de pessoas,
sendo, por isso, necessário adotar medidas que permitem resultados benéficos
quanto ao controlo da pandemia e à garantia da segurança dos portugueses.
Assim, este Plano de Contingência foi adaptado de acordo com as orientações
estipuladas no Artigo 20.º - Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e
similares, descritas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14
de outubro.
Entre as várias medidas adotadas a Direção-Geral de Saúde, nos termos da
alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de
janeiro, emitiu a orientação nº 028/2020, de 28/05/2020, onde 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.
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O Plano de Contingência do Centro Interpretativo do Monte Padrão surge na
sequência das normas e orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde e
pela Resolução do Conselho de Ministros nº 88-A/2020 e aplica-se a toda a
equipa técnica (colaboradores), assim como aos utilizadores do Centro
Interpretativo do Monte Padrão (visitantes), para todas as atividades a realizar
durante esta fase de pandemia (inauguração de exposições, visitas guiadas,
utilização do auditório e participação em atividades lúdicas e pedagógicas).
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2. OBJETIVOS

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e
concertada para retoma da atividade cultural desenvolvida no Centro Interpretativo
do Monte Padrão (CIMP), elaborou-se o presente Plano de Contingência.
Pretende-se com este plano, assegurar a implementação de estratégias de
mitigação da propagação do surto pandémico pelos colaboradores e utilizadores
do CIMP.

O Plano define, nomeadamente:
 A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de
informação;
 Normas e procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença
junto dos colaboradores e utilizadores do CIMP;
 Medidas de acesso e circulação no CIMP.
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3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Vereador da Juventude,
Cultura, Turismo e Relações Internacionais, coadjuvado por uma Equipa de
Coordenação constituída pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), Serviço
de Promoção da Saúde e Bem-Estar (SPSBE) e Divisão de Património e Museus
(DPM):



Diretor do Plano - Tiago Araújo, Vereador da CMST;



Adjunto do Diretor - Álvaro Moreira, Substituto do Diretor;



Assessores Técnicos - Célia Fonte, SMPC e Ricardo Santos, SPSBE.

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) Atualizar o Plano de Contingência sempre que necessário.

A articulação com a Unidade de Saúde Pública será garantida pelo Serviço de
Promoção da Saúde e Bem-Estar, que assegurará a divulgação de informação
considerada pertinente ao Diretor do Plano.

3.1 ATIVAÇÃO DO PLANO

O Plano é ativado pelo Diretor do Plano, com o apoio técnico da Equipa de
Coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:


Orientações emanadas pela DGS ou publicação de nova resolução de
conselho de ministros que altere esta norma;



Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação por
SARS-CoV-2 no Centro Interpretativo do Monte Padrão;
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A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano,
em articulação com a Equipa de Coordenação.

3.1.1 FASES DO PLANO

O presente Plano de Contingência é constituído por 3 fases distintas:

(1) Fase de Monitorização
Fase de implementação automática com a aprovação e difusão do Plano,
que se manterá em execução permanente se outras não forem decididas, e
que cessará com a decisão de desativação.
Nesta fase ainda não há registo de pessoas nesta comunidade com COVID19 e são implementadas ações preventivas, designadamente, para que
todos tomem conhecimento do Plano.
(2) Fase de Alerta
Esta fase é imediatamente acionada a partir do primeiro caso de COVID-19
no CIMP.
(3) Fase de Recuperação
Caracteriza-se pelo fim do aparecimento de novos casos e a recuperação
dos colaboradores doentes, com o regresso gradual às atividades
profissionais.
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4. NORMAS E PROCEDIMENTOS

4.1 NORMAS GERAIS



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 (808 24 24 24);



Os utilizadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19
devem abster-se de frequentar o CIMP;



Todos os colaboradores devem ter conhecimento deste 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;



Os utilizadores dos espaços e eventos culturais são informados das
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, através de
cartazes ou outros materiais informativos afixados em vários locais visíveis;



Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para
permitir a passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento;



Uso obrigatório de máscara de proteção individual;



Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies devem ser limpos e
desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de
acordo com a Orientação 014, de 21 de março de 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;



Disponibilizar solução antissética de base alcoólica (SABA) para desinfeção
das mãos;



Manter o distanciamento físico recomendado;



Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização frequente das
mãos;
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Os equipamentos interativos serão desativados por forma a evitar a
interação e concentração de visitantes, assim como evitar o seu
manuseamento por vários utilizadores;



Respeitar o circuito de circulação definido (circuito de segurança), assim
como a sinalética local, conforme indicada na planta anexa (Anexo E planta 4).



Será garantida a limpeza e manutenção adequada do Sistema de
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, de acordo com

as

recomendações do fabricante e das Normas e Orientações da DGS.

4.2 NORMAS ESPECÍFICAS

4.2.1 VISITAS



Deve ser respeitada a lotação máxima de 4 pessoas para uma área de
80m2 (sala de exposições) e 2 pessoas para uma área de 50m2 (auditório),
de forma a garantir o distanciamento físico entre os visitantes (Orientação
028/2020, 28/05/2020, da DGS);



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;



Reforço da vigilância dos espaços interiores por forma a evitar a
concentração de pessoas nos diversos pontos de visita do equipamento
cultural;



Deve ser respeitado o circuito de visita, conforme sinalizado no pavimento
(Anexo E - planta 4);

4.2.2 EXPOSIÇÕES



Nas sessões de inauguração a lotação máxima é de 19 pessoas, devendo
ser respeitada a lotação estabelecida de acordo com o número de cadeiras
disponibilizadas (Anexo F - planta 5);
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O equipamento de som/vídeo a utilizar deverá ser devidamente higienizado
antes do início da sessão, entre a utilização por parte dos diferentes
oradores e no final da sessão.

4.2.3 AUDITÓRIO



A lotação máxima é de 10 participantes (público e oradores), de acordo
com as cadeiras disponibilizadas no local (Anexo F - planta 5);



A disposição da sala não deverá ser modificada de forma a garantir o
distanciamento físico;



Sempre que possível deve-se garantir o bom arejamento da sala (abertura
das janelas);



Higienização do espaço, das superfícies e objetos após cada utilização.

4.2.4 ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS



A lotação máxima é de 8 participantes (Anexo F - planta 5);



A disposição da sala (mesas e cadeiras) não deverá ser modificada de
forma a garantir o distanciamento físico;



Não deve haver a troca lugares durante as atividades. Os lugares devem
ser fixos;



Sempre que possível deve-se garantir o bom arejamento da sala (abertura
das janelas);



Deve ser evitada a partilha de objetos e acessórios durante as atividades.
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5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE COVID-19

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 presente plano de
contingência (Anexo G - planta 6), garantindo que:


O colaborador coloca máscara e luvas antes de se aproximar de um caso
suspeito;



O colaborador entrega máscara e luvas à pessoa com sinais de doença;



A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador e
a uma distância de segurança para a sala/área de isolamento, evitando
contatos próximos com outras pessoas. Ao caso suspeito deve ser
colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio



Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24),
dando cumprimento às indicações recebidas. Os resíduos produzidos pelo
caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e
resistente.



O colaborador informa o Diretor do Plano.

Está definido o Gabinete1 como sala de isolamento (Anexo G - planta 6), que
possui todos os requisitos para este funcionamento: um dispositivo dispensador
de solução antissética de base alcoólica para a desinfeção, um termómetro,
máscaras e luvas e um Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, toalhetes
de papel e acesso a instalação sanitária de uso exclusivo.

5.1. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO

Se o caso for validado, a área de isolamento deve ficar interditada até que seja
efetuada a sua descontaminação (limpeza e desinfeção), de acordo com a
orientação nº 14/2020 da DGS, nomeadamente, o descrito ponto 5, pelos
colaboradores.
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6. DIVULGAÇÃO

O Plano de Contingência do Centro Interpretativo do Monte Padrão (CIMP)Museu
Municipal Abade Pedrosa / Museu Internacional de Escultura será enviado via email ao Delegado de Saúde, à ANEPC/CDOS Porto, aos membros da
Subcomissão Municipal de Proteção Civil, e demais entidades/parceiros que a
Câmara Municipal vier a definir.
Será também divulgado na página do município (www.cm-stirso.pt/)

CENTRO INTERPRETATIVO DO MONTE PADRÃO
13

PLANO DE CONTINGÊNCIA I COVID-19
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pedagógicas
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Anexo A - Lista de contactos dos colaboradores

Nome

Telefone

Função

Tiago Araújo

919610951

Vereador

Álvaro Moreira

917117896

Chefe de Divisão

Rogério Alves

918114812

Assistente técnico

Rosário Melo

910430296

Assistente técnico

Célia Fonte

919748218

SMPC

Ricardo Jorge Santos

966289553

SPSBE
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Anexo B - Planta de localização - Planta 1
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Anexo C - Planta da cobertura e limites do edifício - Planta 2
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Anexo D - Planta da definição da área pública e área dos serviços - Planta 3
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Anexo E - Circuito de circulação - Planta 4
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Anexo F - Realização de eventos - Planta 5
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Anexo G – Área de isolamento - Planta 6
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Anexo H - Requerimento de pedido de utilização do espaço

Requerimento de pedido de utilização de espaço do CIMP
Nº Registo do Requerimento:
Data:
Requerente (Singular ou Associação)
Nome:
Morada:
Código Postal:

Localidade:

NIF:
E-mail:
Representante
Nome:
Telemóvel:

NIF:

E-mail:
Exposição do Pedido

Espaço: (auditório, outro):
Data de utilização:

Horário:

Materiais ou equipamentos necessários:

Nota: O subscritor, sob o compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade
penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento
correspondem à verdade.

Pede deferimento:
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Anexo I - Termo de responsabilidade - Participação nas atividades lúdico
pedagógicas

TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Atividades Lúdico Pedagógicas)

Eu, ___________________________________, portador do documento de identificação n.º
______________, encarregado de educação de ________________, declaro por minha honra,
que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as
medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde durante a participação na
atividade educativa e pedagógica a realizar no CIMP, designadamente, a etiqueta respiratória,
a higienização frequente das mãos, o distanciamento físico e a utilização de máscara de
proteção individual;

2. Monitorizarei os sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, do
meu educando,

3. Informarei o CIMP, de imediato, se nos dias imediatamente posteriores à participação na
atividade lúdica e pedagógica eu ou o meu educando manifestarmos sinais e sintomas de
COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória, bem como se houver
confirmação de infeção por SARS-CoV-2.

_____ de _____________ de 2020

Assinatura: __________________________________________
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