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PREÂMBULO 

Tendo sido decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, reconhecendo a 

imprescindibilidade de adoção de medidas para assegurar o tratamento da COVID-19, 

através de um regime adequado a esta realidade, que permita estabelecer medidas 

excecionais e temporárias de resposta à doença que foi qualificada pela Organização 

Mundial de Saúde como uma pandemia. 

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, é fundamental dar continuidade à 

recuperação e revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia. É 

fundamental que o levantamento das medidas seja progressivo e gradual, e que os efeitos 

das medidas na evolução da pandemia sejam sistematicamente avaliados, tanto a nível 

nacional como local, para possamos retomar a atividade económica e a nossa vida em 

sociedade com a garantia que a pandemia se mantém controlada. 

Assim, para garantir o retorno gradual das atividades económicas/desportivas/lazer no 

concelho, e o regresso à normalidade tem vido a ser permitido a reabertura a todos os ramos 

de atividade, desde que cumpridas as regras de recomendações seguintes, por todos os 

utentes, trabalhadores e promotores, explanadas neste plano de contingência, que poderá 

ser alterado a qualquer momento, caso se verifique a necessidade de adequar as medidas 

às necessidade. 

A elaboração deste documento teve em conta o estabelecido pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 92-A/2020 de 2 de novembro, a RCM n.º 88/2020 de 14/10/2020, no DL n.º 

10-A/2020, de 13 de março, alterado e republicado pelo Anexo do Decreto-Lei n.º 22/2020, 

de 16 de maio e ainda conforme alterações do Decreto-Lei n.º 39-A/2020 de 16 de julho e 

do decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 03 de novembro.  

Foram ainda consideradas as regras contidas na Orientação n.º 28/2020 publicada em 

28/05/2020 e atualizada a 20/07/2020, destinada às entidades responsáveis por 

equipamentos culturais - COVID-19:  
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Fase de Mitigação – Recuperação, na Norma n.º 004/2020 de 23/03/2020, atualizada a 

14/10/2020 e na Norma n.º 15/2020 de 24/07 da DGS, e pretende minimizar a sua 

transmissão da COVID-19 e o seu impacto na organização e na comunidade. 

Este Plano de Contingência foi aprovado pela Presidente da Câmara Municipal, mediante 

parecer favorável da Delegada de Saúde, Dra. Clarisse Bento e encontra-se em vigor desde 

a sua divulgação até indicações em contrário. 
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1. INSTALAÇÕES 

 

Receção A receção do Museu do Vidro, que engloba igualmente a área do foyer/átrio de 

acesso aos wc’s, tem por norma capacidade para acolher 50 visitantes, em pé. No entanto 

atualmente devido à situação a sua capacidade ficou reduzida a 15 pessoas, face à regra de 

1 pessoa por cada 20m². 

No esquema seguinte está identificada a entrada/saída das instalações. 

 

Pisos de exposição O Museu do Vidro é composto por três pisos de exposição, sendo que 

cada um deles tem habitualmente capacidade para acolher 25 visitantes. Face à atual 

situação de pandemia, e atendendo a que existem salas com dimensão inferior a 20m², ficou 

estabelecida a capacidade máxima de 15 pessoas em simultâneo no total dos três pisos, ou 

seja, um número máximo de 5 pessoas por piso. Estas devem entrar de forma faseada e 

espaçada, sendo aconselhadas a manter o distanciamento físico entre elas durante a 

circulação nas áreas expositivas. Pessoas coabitantes poderão entrar de forma simultânea 

até ao número máximo definido acima. 
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Nos esquemas abaixo está identificada a entrada/saída para as áreas de exposição dos três 

pisos, bem como os circuitos de para circulação. 

RÉS-DO-CHÃO 

 

 

PISO 1 
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PISO 2 

 

Serviços técnicos O Museu do Vidro dispões de serviços técnicos, onde se encontram 4 

técnicos a trabalhar em gabinetes/áreas distintas. O acesso aos gabinetes é restringido aos 

funcionários do Museu do Vidro e Casa da Cultura, bem como colaboradores da empresa de 

limpeza, estando vedado o seu acesso a pessoas estranhas ao serviço. O acesso realiza-se 

através de porta exterior, bem como porta interior de acesso a área de exposição, sendo o 

acesso desta última vedado ao público através de baias com fita. 

2. REGRAS DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA 

- A entrada e permanência nas instalações está condicionada ao cumprimento das regras de 

utilização em vigor, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos à 

entrada e a proibição de toque nos objetos expostos bem como nos expositores; 

- Presença máxima de 15 visitantes em simultâneo, num máximo de 5 pessoas por cada piso; 

- Não é permitida, até à revisão do presente Plano de Contingência, que o possibilite, a 

realização de visitas guiadas a grupos, assim como outro tipo de atividades em grupo. É no 

entanto, permitida a receção de grupos até 15 pessoas no máximo, estando sujeitos a 

marcação prévia. 

- A receção do Museu do Vidro será o único local de entrada/saída de visitantes, ou outras 

pessoas que por diversos motivos acorram ao museu, de modo a que o controlo de entradas 
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e saídas seja efetuado pela funcionária do atendimento ao público, garantindo assim que o 

número máximo de utilizadores em simultâneo não é ultrapassado; 

- O atendimento em balcão faz-se com a distância de 2 metros garantindo sinalização devida, 

nomeadamente através de marcas e sinalética no chão; 

- O atendimento em balcão faz-se por meio de barreiras físicas que limitam a proximidade 

entre os colaboradores e os utentes (p.e. colocação de barreira de acrílico que limite a 

exposição dos intervenientes); 

- A permanência no local de atendimento ao público deve ser limitada ao tempo 

estritamente necessário à realização do atendimento; 

- Sempre que possível, as portas de acesso ao atendimento ao público e às áreas de 

exposição devem permanecer abertas, evitando assim o seu manuseamento e permitindo a 

circulação de ar; 

- Sempre que a meteorologia o permita, devem ser abertas algumas janelas dos pisos de 

exposição para que haja ventilação e circulação de ar. Tal não deve acontecer caso se 

verifique chuva, humidade exterior elevada ou vento forte; 

- A plataforma elevatória deve ser utilizada apenas em casos prioritários e somente por uma 

pessoa de cada vez, devendo ser higienizada regularmente, sempre que possível após cada 

utilização; 

- Proibida a entrada de qualquer pessoa que apresente sintomas definidos pelas autoridades 

de saúde como caso suspeito;  

- Horário de funcionamento/abertura ao público: de terça-feira a domingo, das 10h30 às 

13h00 e das 14h00 às 17h30, últimas entradas às 12h30 e 17h00; 

- A higienização e desinfeção de todos os espaços é efetuada antes da abertura das 

instalações, com reforço ao longo do dia da higienização e desinfeção dos espaços de 

entrada, de maior circulação e das instalações sanitárias, nos moldes da Orientação n.º 

14/2020 da DGS, de 31/03/2020; 

- A utilização dos sanitários - Femininos, Masculinos e Mobilidade Condicionada, será restrita 

respetivamente a 2 utilizadores em simultâneo nos dois primeiros e 1 no terceiro. 
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3. FUNCIONÁRIOS COM POSTO DE TRABALHO NO MUSEU DO VIDRO  

- O trabalhador deve cumprir as recomendações gerais da DGS no que respeita à lavagem 

frequente das mãos, à obrigatoriedade do uso de máscara, à etiqueta respiratória e ao 

distanciamento físico, dentro do edifício e sempre que exista interação com outros 

trabalhadores ou pessoas externas ao Museu do Vidro; 

- O trabalhador deve ter especial atenção ao local onde guarda os seus objetos pessoais 

evitando o contacto com superfícies de utilização comum; 

- É recomendado que o trabalhador faça a higienização dos materiais e equipamentos que 

usa habitualmente no seu dia a dia ou pelos quais é responsável, no início e no fim de cada 

período diário de trabalho. Para isso será disponibilizado material (toalhetes e solução de 

base alcoólica a 70%), adequado a essa higienização. 

4. PÚBLICO 

- É obrigatório o uso de máscara e higienização das mãos durante a permanência nos 

diversos espaços que constituem o Museu do Vidro. 

- Deve ser respeitada a sinalética com indicação de distância de segurança, designadamente 

na receção (manter o distanciamento de 2 m entre pessoas), de entrada e saída das áreas 

expositivas, bem como os respetivos sentidos de circulação. 

- O tempo máximo de permanência do público é o estritamente necessário à realização da 

visita. 

5. BILHETEIRA E LOJA 

 - Enquanto não for implementada a bilheteira online, a aquisição de bilhetes e de artigos 

de artesanato será efetuada presencialmente no local; 

- O multibanco deve ser desinfetado após cada utilização; 

- O funcionário de atendimento ao público deve desinfetar as mãos após cada venda que 

realize; 
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- No caso de venda de artigos de artesanato da loja do Museu do Vidro, as peças são 

retiradas da vitrine pelo funcionário de atendimento ao público, que antes deve desinfetar 

as mãos, manter a distância física de segurança do cliente, utilizar máscara e opcionalmente 

a viseira. De seguida, o funcionário coloca as peças no balcão e procede à sua embalagem; 

- Não é recomendado que os clientes manuseiam as peças de artesanato. Quando se 

verifique ser necessário apenas o podem fazer depois de desinfetar as mãos, 

recomendando-se que mexa no mínimo de artigos possível, e apenas pelo tempo 

estritamente necessário; 

- Todos os artigos que sejam manuseados pelo cliente e que não sejam adquiridos pelo 

mesmo, devem de seguida ser desinfetados, com especial atenção para os artigos de 

bijuteria; 

- Horário de funcionamento da bilheteira - de terça a domingo das 10h30 às 13h00 e das 

14h00 às 17h30. 

6. ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 

- Os circuitos de entrada e saída, bem como de circulação pelas áreas expositivas, devem 

estar sinalizados no chão; 

- Os objetos expostos apenas podem ser limpos e desinfetados sob orientação e/ou 

supervisão da responsável do Museu do Vidro; 

- Os objetos que sejam cedidos a título de empréstimo ao Museu do Vidro, para integrarem 

exposições temporárias, devem ser mantidos em quarentena durante 15 dias, na área dos 

serviços técnicos, em espaço para esse efeito. À chegada sua chegada, o exterior das caixas 

deve ser desinfetado.  

- Caso haja indícios de um bem cultural exposto, não protegido por vitrina, tenha sido objeto 

de contaminação, recomenda-se a sua colocação em quarentena por um período de dias 

variável, atendendo à composição material do objeto. 
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7. PROCEDIMENTOS 

Plano de atuação de caso suspeito ou com sintomas de infeção de COVID-19 

É considerado um caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), as pessoas que 

desenvolvam os seguintes sintomas, de acordo com Norma n.º 004/2020, de 14/10/2020 da 

DGS: 

a. Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos 
seguintes sintomas: 

i. Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleias 
ou mialgias, ou; 

ii. Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível, ou; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível. 

b. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito (perturbação ou perda total ou 
parcial do olfato ou paladar). 

A situação deve ser reportada ao trabalhador da CMMG responsável pelo 

edifício/equipamento. 

Procedimentos a adotar e tarefas atribuídas ao funcionário responsável pelo 

edifício/equipamento: 

- Auxílio na deslocação para a área de isolamento, garantindo pelo menos 2 metros de 

distância, devidamente equipado com os EPI disponibilizados para o efeito; 

- Transmitir tranquilidade e explicar ao caso suspeito que deve manter-se no local de 

isolamento até novas indicações; 

- Ao sair da sala de isolamento deve higienizar as mãos com sabão e desinfetar com gel 

alcoólico e fechar a porta da sala de isolamento; voltar a higienizar as mãos; limitar o número 

de contactos com o caso suspeito ao estritamente necessário. 

- Usar os EPI (luvas, máscaras, viseira, bata e touca). 

Procedimentos Específicos 
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Apresenta-se, em anexo, um conjunto de procedimentos que têm como objetivo, 

informar/formar sobre diversos comportamentos nas seguintes situações: 

- Procedimento gerais - Anexo I 

- Procedimentos básicos para a higienização das Mãos - Anexo II 

- Procedimentos de Etiqueta Respiratória - Anexo III 

Definição de responsabilidades (fluxo de informação) 

- O responsável pelo Museu do Vidro - interlocutor imediato do caso suspeito, deve de 

imediato comunicar o sucedido ao seu Chefe de Divisão ou ao membro do Executivo com o 

respetivo pelouro. 

- O Chefe de Divisão ou o membro do Executivo com o pelouro comunica de imediato ao 

Chefe de Gabinete da Presidente, que por sua vez informa o GGC-19 CMMG. 

- Se o caso suspeito for transportado pelo INEM, o responsável pela CCTS deve informar de 

imediato o Chefe de Divisão ou o membro do Executivo com o respetivo pelouro, que 

informará o Chefe de Gabinete da Presidente que por sua vez comunica ao GGC-19 CMMG. 

8. SALA DE ISOLAMENTO 

- No exterior do Museu do Vidro está preparada uma Sala de Isolamento que corresponde 

à Casa da Guarda, junto ao portão de entrada no Jardim Stephens, para onde devem ser 

encaminhados os casos que evidenciem sintomas de COVID-19, quer sejam elementos 

internos quer externos ao museu. Esta sala deve dispor de ventilação e ser diariamente 

higienizada, dispondo de todos os elementos definidos pela orientação da DGS (cadeira, kit 

individual com máscara, luvas e lenços de papel, águas, bolachas, solução antisséptica e 

termómetro). 

- Caso um trabalhador do Museu do Vidro apresente sintomas COVID-19 deve de imediato 

informar a coordenação do museu e dirigir-se para a Sala de Isolamento. A coordenação 

informará o Chefe de Divisão ou membro do Executivo com o respetivo pelouro (fluxo de 

informação no ponto 7.) e sempre que possível será o próprio trabalhador a contactar a 
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Linha de Saúde 24 (LINHA SNS 24 -808 24 24 24), conforme a Norma 004/2020, de 

14/10/2020, dando cumprimento às indicações recebidas. 

- Devem ser igualmente cumpridos os procedimentos definidos no Plano de Contingência e, 

se aplicável, os procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com a Orientação da 

Direção-Geral da Saúde (DGS) n.º 14/2020, de 21/03 - limpeza e desinfeção de superfícies 

em estabelecimentos de atendimento ao público e similares. Desde a sua entrada na sala de 

isolamento, o caso suspeito deverá apenas sair da sala para seguir as instruções da Linha de 

Saúde 24 (deslocar-se para casa ou outro local indicado, evitando circular nas instalações 

para além do percurso necessário). 

- Após cada utilização da sala de isolamento a mesma deverá ser higienizada/desinfetada 

com os produtos e procedimentos adequados; 

- Os resíduos resultantes do encaminhamento do caso suspeito para o “local de isolamento” 

deverão ser colocados em dois sacos plásticos, devidamente fechados e depositados no 

contentor dos indiferenciados. 

Localização da Sala de Isolamento 
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SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 


