
Plano de Contingência - COVID-19



1 - Locais do evento........................................................................................pág.2

1.1 - Espaço indoor............................................................................................pág.3

1.2 - Espaços outdoor.........................................................................................pág.8

2 - Plano de recolha de resíduos...................................................................pág.14

3 - Divulgação..................................................................................................pág.15

"BARÃO DE SÃO JOÃO - WALK & ART FEST" - 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO 1

 índice



A equipa de organização do "Barão de São João - Walk & Art Fest"  pretende implementar

normas e procedimentos para garantir a segurança e questões sanitárias do evento, nos espaços

que se enumeram abaixo:

 

1.1 - Espaço Indoor
(a)   Centro Cultural de Barão de São João: 

(a.1)  Secretariado;

(a.2)  Posto de Informação Municipal;

(a.3) Sala de isolamento.

 

1.2 - Espaços Outdoor
(b) Palco exterior;

(c) Atividades ao ar livre;

(d) Perímetro da Mata de Barão de São João; 

(e) Centro Cultural de Barão de São João (ponto de encontro das atividades).
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Definição de lotação máxima;

Lugares com distanciamento mínimo de 2 metros;

Limpeza e desinfeção periódicas das superfícies de acordo com a orientação 14 da DGS;

Respeito do distanciamento social;

Uso de máscara pelos colaboradores e participantes;

Higienização das mãos antes de entrar e ao sair dos espaços;

Não partilhar objetos pessoais ou de apoio à atividade (canetas, computadores e periféricos,

entre outros) entre colaboradores e participantes sem desinfeção prévia;

Respeito da proibição de comer nestes espaços.

Será obrigatório:

» Será disponibilizada máscara cirúrgica aos participantes, sempre que se justifique, no

secretariado localizado na sala do Centro Cultural de Barão  de São João, mediante solicitação.

» Normas e procedimentos sanitários específicos

Espaço (a) – Centro Cultural de Barão de São João 

Este espaço encontrar-se-á dividido em duas seções:

» (a.1) Secretariado (1,20 x 0,6 m)

» (a.2) Posto de Informação Municipal (1,20 x 0,6 m) 
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1.1 - Espaço Indoor 
Normas globais
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Mapa do Espaço:

Espaço dividido em duas seções:

» (a.1) Secretariado (1,20 x 0,6 m)

» (a.2) Posto de Informação Municipal (1,20 x 0,6 m)

*  O palco terá as cortinas fechadas.

Legenda
       
           Porta de Acesso                   Porta Vedada                      Colaborador                                   Mesa

            Dispensador de álcool gel e stock de máscaras faciais                                   Acrílico de proteção
           
             Infográficos SNS (distanciamento/lavagem/máscara e outros)                      Secretariado

                     Entrada                        Saída                   Posto de Informação Municipal
                        

6,74 m_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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1.1 - Espaço Indoor 
Normas e procedimentos sanitários específicos
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Lotação máxima: 4 pessoas - até 2 colaboradores e 2 participantes;

2 espaços de atendimento;

Acesso de entrada e saída coincidente para cada espaço de atendimento;

Acrílico a separar o colaborador dos participantes;

Mesas de trabalho de cada espaço de atendimento dispostas de forma a manter a distância de

segurança mínima de 2 metros;

Só pode ser atendido um grupo de participantes (até 2 pessoas) por cada porta de acesso e o

próximo grupo/pessoa só pode entrar após a saída do grupo anterior;

As pessoas aguardam no exterior para serem atendidas, mantendo o distanciamento físico;

Marcação no chão no local de espera da fila única;

Material de escritório individual para cada posto de atendimento, e higienizado entre cada

utilização se partilhado com outros utilizadores;

Higienização das mãos pelos colaboradores antes da entrega de material informativo aos

participantes;

Higienização das mãos pelos participantes antes de serem atendidos.

Lotação máxima:  2 pessoas (até  1 colaborador e  1 participante);

Acrílico a separar o colaborador dos participantes;

Acesso de entrada e saída coincidente com a do secretariado;

Sinalética direcional de trânsito para otimizar circulação dos participantes;

Pessoas aguardam no exterior para atendimento no Posto de Informação Municipal, com

marcação no chão no local de espera;

Material informativo sobre o Município é entregue individualmente pelo colaborador, não

estando disponível para consulta;

Balcão é higienizado após cada atendimento;

Higienização das mãos pelos colaboradores antes da entrega de material informativo aos

participantes;

Higienização das mãos dos participantes antes de serem atendidos.

» (a.1) Secretariado (1,20 m x 0,60 m)

» (a.2) Posto de Informação Municipal (1,20 m x 0,60 m)

5

(a) Centro Cultural de Barão de São João 
(Secretariado e Posto de Informação Municipal)
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Colaborador irá orientar os participantes no exterior para acesso a (a.1) ou (a.2) e assegurar o

distanciamento físico entre quem aguarda nas filas;   

Infografia no exterior com normas de higiene e segurança e informação de acesso ao espaço.

 WC limpos 3 vezes  em cada um dos dias do evento: 11h00; 15h00 e 19h00;

A limpeza e higienização deste espaço será segundo a orientação 14 da DGS;;

 O acesso ao WC pelos participantes é feito pelo exterior do edifício;    

Participantes aguardam no exterior para acesso ao WC.

» (a.1) e (a.2) comum

» WC exteriores:  2 para mulheres e  2 para homens
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(a) Centro Cultural de Barão de São João 
(Secretariado e  Posto de Informação Municipal)



Localização: 1º piso do Centro Cultural de Barão de São João, com acesso por escadas

exteriores, independente do acesso às seções (a.1) e (a.2);

Sala para ser utilizada, exclusivamente, como área de isolamento;

Estará equipada com: mesa; cadeira; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco

de plástico); solução de álcool gel; toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis e

medidor de temperatura;

Será disponibilizado um kit com: água, fruta e bolachas;     

Instalação sem WC;   

A limpeza e higienização deste espaço será assegurada por uma empresa de limpeza

contratada pela União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João, sempre que for

utilizado.

Em cada turno do secretariado será definido um colaborador que assegura o

acompanhamento de situações suspeitas de infeção por COVID-19;       

O acesso a este espaço é apenas permitido aos colaboradores definidos para o efeito.

Obrigatório o uso máscara cirúrgica antes de se dirigir para a área de isolamento; 

Contactar o SNS 24 (808 24 24 24).

» Assistência

» Suspeito de infeção
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(a.3) Sala de isolamento
Centro Cultural de Barão de São João 
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Respeito de lotação máxima da atividade: 9 participantes mais 1 guia;

Respeito do distanciamento físico, entre colaboradores e participantes (mínimo 2 metros);

Uso de máscara e/ou viseira se for necessário quebrar o distanciamento físico (por exemplo,

para demonstração de um exemplar de flora);

Respeito por outras normas específicas que possam ser definidas pelas entidades

responsáveis pela organização de atividades e que serão comunicadas nos locais onde estas

decorram ou no website do Festival.

Máscaras cirúrgicas;

Higienizador individual de mãos.

Será fornecido, pela organização, a cada colaborador um kit contendo: t-shirt do evento;

máscara cirúrgica descartável e álcool gel;

Cada participante deve levar o seu material e equipamento individual para as atividades;

Sempre que houver partilha de materiais e equipamentos comuns de apoio às atividades (ex.:

materiais óticos) estes serão desinfetados entre cada utilizador, pelos colaboradores

responsáveis pelas atividades;

Todas as atividades requerem inscrição prévia de participação, com o máximo de 9

participantes por atividade, mais o guia (total de 10 pessoas);

Há vários pontos de encontro das atividades, prevendo-se que apenas no exterior do Centro

Cultural de Barão de São João ocorra a concentração de mais do que 1 grupo em simultâneo,

mas em pontos diferentes.

Será obrigatório:

» Será disponibilizado aos participantes, sempre que se justifique, no Secretariado:

» Normas e procedimentos sanitários específicos
» Kit colaborador

 » Equipamentos e Materiais
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1.2 - Espaços Outdoor
Normas globais 
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1.2 - Espaços Outdoor
Normas globais 
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Será utilizado o palco exterior, sem porta, composto por 3 paredes e abertura frontal (8,95 m)

para a realização de no máximo 2 workshops diários (1 no período da manhã e 1 no período da

tarde);

Lotação máxima:  11 pessoas - 1 dinamizador e  10 participantes;

Acesso de entrada e saída coincidente, feito por escadas;

Ao espaço assegura ventilação natural por ter a abertura frontal;

Mesas de trabalho de cada participantes dispostas de forma a manter a segurança mínimo de 

 2 metros;

Marcação na parede de "Ponto de encontro" para evitar ajuntamentos;

Higienização das mãos pelos colaboradores antes da entrega de material informativo aos

participantes;

Higienização das mãos pelos participantes antes de iniciarem o Workshop;

Obrigatório o uso de máscara durante a atividade;

As mesas e cadeiras serão desinfetadas no final de cada atividade.

Os lugares devem ser preferencialmente sentados e, em qualquer caso, previamente identificados, cumprindo um

distanciamento físico entre espetadores de um metro e meio (16).

» (b) Palco exterior

NOTA: Estas Normas seguem o Despacho 8998-C/2020/18/09 referente aos Eventos Corporativos,

nomeadamente o Ponto "6 - Nos eventos de natureza corporativa com a natureza de conferências, seminários,

palestras ou similares, realizados em recintos ao ar livre, a lotação do recinto deve observar as regras previstas para a

utilização desses recintos, designadamente as previstas no artigo 21.º da RCM e, em particular, as seguintes

orientações:

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189715/details/maximized?serie=II&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713


Mapa do Espaço:

Legenda
       
           Acesso por escadas            Dinamizador             Participantes                          Mesa

           Dispensador de álcool gel e stock de máscaras faciais           Infográficos SNS (distanciamento/lavagem/máscara)              
           
           Entrada                     Saída                  
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1.2 - Espaços Outdoor
(b) Palco exterior 
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O programa privilegiou as atividades ao ar livre, que vão decorrer espalhadas pela União de

Freguesias de Bensafrim e Barão de São João;

Serão delimitados  10 pontos de encontro espalhados pela aldeia de Barão de São João, mas

também em locais afastados como Bensafrim;

No website estará disponível a informação do local exato do ponto de encontro de cada

atividade;

No folheto com o programa do evento constará a informação sobre qual o ponto de encontro

de cada atividade para evitar ajuntamentos no Secretariado;

Em cada área, será afixada sinalética para cada grupo saber onde deve aguardar;

Cada guia assegurará que, dentro do seu grupo os participantes, mantêm o distanciamento

mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou coabitantes, no local do ponto de encontro;

Obrigatório o uso de máscara no ponto de encontro e sempre que se façam pausas para

explicação.
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1.2 - Espaços Outdoor
(c) Atividades ao ar livre



Cada guia forneceu à organização, sempre que possível, mapa com traçado de cada percurso

para que a organização pudesse fazer o cruzamento dessa informação, e sempre que

necessário fez ajustamentos ao percursos ou ao horário, para evitar que os grupos de

diferentes atividades  se juntem;

Serão delimitados 2 pontos de encontro de atividades espalhados pelo Perímetro da Mata de

Barão de São João, mas em locais afastados;

No website estará disponível a informação do local exato do ponto de encontro de cada

atividade;

No folheto com o programa do evento constará a informação sobre qual o ponto de encontro

de cada atividade para evitar ajuntamentos no Secretariado;

Em cada área, será afixada sinalética para cada grupo saber onde deve aguardar;

Cada guia assegurará que dentro do seu grupo os participantes mantêm o distanciamento

mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou coabitantes, no local do ponto de encontro;

Obrigatório o uso de máscara no ponto de encontro e sempre que se façam pausas para

explicação.

 As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégias de redução do risco de

contágio por SARS-CoV-2 na comunidade:

NOTA: Estas Normas seguem o disposto na página 3/15 e 4/15 da Orientação 030/2020 da DGS, nomeadamente o

nº6 e o nº 7 da nota de rodapé que menciona: 

"Organização do espaço"

1.

a) Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o distanciamento físico mínimo de:

ii) Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto5,6,7,8; 

6 Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running. Blocken B, Malizia F,

van Druenen T, Marchal T. Jan 2020

7 Considerar que os 2 metros de distanciamento fazem referência a situações de indivíduos a caminhar ou em fila de

espera. Por ex. em situação de corrida deverá ser considerado necessário um distanciamento superior (mais de 5 a 10

m), bem como no caso do ciclismo (mais de 20 m)".
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1.2 - Espaços Outdoor
(d) Perímetro da Mata de Barão de São João

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx


Os pontos de encontro das atividades que partem do Centro Cultural de Barão de São João,

serão realizadas no seu exterior  para evitar a concentração de pessoas no seu interior;

Serão delimitadas duas áreas de ponto de encontro, com capacidade para receber em

simultâneo 2 grupos de 10 pessoas, em cada área;

No website estará disponível a informação do local exato do ponto de encontro, onde será

atribuida uma cor;

No folheto com o programa do evento terá constará a informação sobre qual a cor do ponto

de encontro, no Centro Cultural de Barão de São João, sempre que existam 2 atividades a

coincidir com o mesmo horário de início.

Em cada área, será afixada sinalética para cada grupo saber onde deve aguardar, mantendo-se

o distanciamento entre os grupos;

Cada guia assegurará que dentro do seu grupo os participantes mantêm o distanciamento

mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou coabitantes, no local do ponto de encontro;

Obrigatório o uso de máscara no ponto de encontro;

Na saída do ponto de encontro o guia conduzirá o seu grupo por um percurso afastado do

local de concentração dos restantes grupos.
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1.2 - Espaços Outdoor
(e) Centro Cultural de Barão de São João



Cada posto de atendimento terá um recipiente aberto, com saco de plástico, para depósito dos

resíduos (papel, vidro e plástico);

Sempre que o recipiente esteja cheio, o colaborador do respetivo turno ou um colaborador

auxiliar, será responsável por depositar os resíduos nos contentores próprios localizados no

exterior, assegurando a sua separação. Providenciará novo saco de lixo para o recipiente do

seu posto de atendimento. O colaborador utilizará mascara e luvas descartáveis enquanto

desenvolve esta tarefa;

Não será permitida a ingestão de alimentos neste locais.
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2. Plano de recolha de resíduos
Seções a.1 e a.2

"BARÃO DE SÃO JOÃO - WALK & ART FEST" - 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO



Todas as infografias e restantes informações com as normas e os procedimentos sanitários do

evento serão afixados em Português e Inglês nos locais referidos anteriormente;

As infografias serão as que o Município de Lagos já utiliza, adaptadas para este evento;

Além desta divulgação, será também disponibilizado no website do evento, no menu “COVID19”,

este protocolo interno (plano de contingência), em Português;

 Abaixo alguns exemplos da infografia a afixar (adaptados a este evento):

3. Divulgação
Centro Cultural de Barão de São João 
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