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Preparação prévia à abertura ao pública ao público dos equipamentos culturais 

 

1. Todos os espaços culturais têm de estar devidamente preparados para a abordagem de casos 

suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, 

através da ativação e atualização do Plano de Contingência do Conservatório; 

2. O plano referido, deve conter, entre outros, a definição de uma área de isolamento e os circuitos 

necessários para chegar e sair da mesma, assim como os procedimentos a efetuar perante um 

caso suspeito de COVID-19; 

3. Todos os colaboradores devem ter conhecimento, formação e treino relativamente ao Plano de 

Contingência, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas de alguns sinais compatíveis 

com a COVID-19, de acordo com a norma 004/2020 da DGS de 21/03/2020, e as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

4. Deve ser assegurada a colocação de dispensadores de solução asséptica à base de álcool em 

diversos pontos de equipamento cultural, de fácil acesso aos utilizadores e aos colaboradores. 

 

Medidas Gerais 

1. Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de 

apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar; 

2. Confirmar que o Conservatório apresenta as condições sanitárias necessárias para a promoção 

das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão, e 

secagem com toalhetes de papel. Não devem ser utilizados secadores por jatos de ar;  

3. Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e fora 

do Conservatório; 

4. Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial; 

5. Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares de acordo com a Orientação nº14/2020 da DGS de 

21/03/2020; 

6. Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência no Conservatório, pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos, de 

acordo com a legislação vigente; 

7. Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, nomeadamente 

através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

colocação da máscara; 

8. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se no Conservatório. Devem contactar a Linha SNS24 

(808242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de 

acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde; 

9. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, devem 

manter-se as janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar; 

10. Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) em sítios 

estratégicos e de maior circulação; 

11. Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a orientação 014/2020 da DGS e 

com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE); 
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12. O plano de limpeza deve ser afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos 

profissionais com funções de limpeza; 

13. Pessoas externas ao processo educativo (por ex. fornecedores) só devem entrar no recinto 

escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando 

contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente; 

14. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível; 

15. Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 

16. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação; 

17. Garantir que o atendimento em balcão se faz com a distância apropriada (de preferência 1,5m) 

garantindo sinalização devida – nomeadamente através de marcas e sinalética de chão; 

18. Cumprir a etiqueta respiratória por parte de toda a comunidade educativa e fazer autovigilância 

de sintomas. 

 

Medidas Específicas 

1. O cumprimento das medidas especificas não exclui a necessidade de observância e 

cumprimento das medidas gerais de prevenção e controlo de infeção, elencadas nas medidas 

gerais; 

2. Os estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados nos equipamentos culturais ou 

fiscalizados pelos organismos do Ministérios da Cultura, devem seguir o aplicável da 

Orientação 023/2020 da DGS. 

Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares 

1. A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espetadores que 

não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares 

desencontrados; 

2. Nas salas de espetáculos com palco, 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; 

3. A entrada dos espetadores 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 espetadores; 

4. A saída dos espetadores 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 

espetadores; 

5. As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: orquestras) devem ser adaptadas, sempre que 

possível, de forma a minimizar o contacto físico entre os envolvidos; 

6. Os coralistas devem apresentar-se na mesma fila, sempre que possível; 

7. Os coralistas devem manter-se afastados dos instrumentos, pelo menos 2 metros, sempre que 

possível; 

8. O distanciamento físico de 2 metros deve ser assegurado entre os instrumentistas que 

executem instrumentos de sopro, e 1,5 metros entre os restantes instrumentistas. 

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

10. Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo indispensável, 

de forma a evitar a deambulação de espetadores; 

11. Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos corpos artísticos e equipas 

técnicas, deve garantir, sempre que possível, o distanciamento físico de pelo menos 2 metros 

entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por vários utilizadores. 
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Procedimentos perante um caso suspeito 

1. O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno 

e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19; 

2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este 

deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento previamente definida e 

pelos trajetos definidos no Plano de Contingência do Conservatório de Música e Dança Maria 

Amélia Laranjeira; 

3. Deve ser contactada a linha SNS24 (808242424) e proceder de acordo com as instruções 

recebidas; 

4. A autoridade local de saúde deve ser imediatamente informada do caso suspeito e devem ser 

fornecidos (nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) 

respetivos(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente não docente) do caso suspeito, de forma a 

facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco; 

5. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito; 

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico 

e resistente. 

 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

SNS24 -8082424249 

Emergência Médica – 112 

ARS Norte – 220411000 

Centro de Saúde de Amarante / Linha COVID-19 – 255446632 

Serviço Municipal de Proteção Civil – 255420291 

Resinorte – Linha Verde - 800210230 

 


