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VERSÃO 2 

 

 

 

 

 

O Plano de Contingência da CMS por infeção pelo Coronavírus, determinou que a maior parte 

dos funcionários do município na carreira de Assistente Operacional (Administrativo), Assistente 

Técnico e Técnico Superior, continuassem a desenvolver as suas funções em modalidade de 

teletrabalho, e que o serviço de atendimento ao público passasse a funcionar apenas por 

marcação e para situações inadiáveis, utilizando preferencialmente o atendimento telefónico e 

os serviços on-line do município ou o correio eletrónico para esclarecimento de dúvidas. Foi 

encerrado o equipamento de apoio à Academia Sénior e suspensas as suas atividades 

presenciais, bem como as atividades escolares da responsabilidade da Autarquia ao nível do 

pré-escolar e 1.º ciclo, deixando-se de fazer o transporte escolar. 

Em simultâneo, foi determinado o cancelamento de cedência de transportes do Município e 

suspensão do serviço do autocarro Serpentina, o encerramento dos seguintes equipamentos: 

Piscinas Municipais, Pavilhões Desportivos Cobertos, Cineteatros, Pavilhão de Exposições de 

Serpa e Pavilhões Polivalentes (incluindo os que são geridos pelas Juntas de Freguesia), bem 

como os Museus, Galeria de Arte Contemporânea e Jardim Municipal de Serpa. 

O Plano de Desconfinamento da CMS (COVID 19) integra o Plano de Contingência da CMS por 

Infeção de Coronavírus (COVID 19). Define a agenda do município de Serpa na implementação 

das medidas de desconfinamento, em simultâneo, determina as regras que devem ser 

verificadas para a reabertura de edifícios e equipamentos ao público, e para a reativação de 

serviços, iniciativas, atividades e eventos, promovidos e/ou apoiados pela CMS, bem como o 

regresso gradual de funcionários que se encontram em teletrabalho ao posto de trabalho, e 

consequente regresso de fornecedores, prestadores de serviços, munícipes e população em 

geral. 

Assenta na Resolução de Conselho de Ministros nº 40 A/2020, de 29 de maio, que prorroga a 

declaração da situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença Covid 19, estabelecida 

na Resolução 33-C/2020,de 30 de abril, até 14 de junho. 

 

 

 

PLANO DE DESCONFINAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA  

(COVID-19)  
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Plano de Desconfinamento do Município de Serpa – Agenda e Regras 

REGRAS 

GERAIS 

Data Medida Regras 

 
 

 
Funerais: com a presença de familiares 
 

 

Apenas devem estar presentes no funeral o 

cônjuge ou a pessoa com quem viva em 

economia comum, os ascendentes, os 

descendentes e os parentes ou afins 

 

22/05 

 
Cemitério de Serpa - Lotação Máxima de 

50 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (7H00 
- 13H00) 
 
Cemitério de Vila Nova de S. Bento - 

Lotação Máxima de 40 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Vale de Vargo – Lotação 

Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Pias – Lotação Máxima de 

40 Pessoas  
Abertura de quarta-feira a domingo, no 
horário (7H00 - 13H00) 
 
Cemitério de Brinches – Lotação 

Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (7H00 
- 12H00) 
 
Cemitério de Vila Verde de Ficalho – 

Lotação Máxima de 30 Pessoas 
Abertura – segunda a sexta, no horário 
(7H30 - 12H30) 
 
Cemitério de Vales Mortos – Lotação 

Máxima de 20 Pessoas 
Abertura – todos os dias, no horário (8H00 
- 12H30 e 13H30 – 16H30) 
 

 

 

 

 

 

 

Uma hora antes da realização dos funerais 

deve proceder-se ao encerramento do 

espaço ao público 

Lotação Máxima de visitantes 

Manter distância física de 2 metros  

Uso obrigatório de Máscara  

Utilização de luvas 

Proibida a partilha de materiais de limpeza  

Encerramento das instalações sanitárias 

Só o portão da entrada principal estará 

aberto  

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

19/05 

 
Galeria Municipal de Arte Contemporânea 
– Lotação Máxima de 7 Pessoas  

 

Uso de máscara é obrigatório 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2 metros  

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não é permitida a consulta de catálogo 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários  
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19/05 

 
Biblioteca Abade Correia da Serra – 
Lotação Máxima de 1 Pessoa 

 

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Evitar tocar em superfícies e ou objetos 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários 

 

19/05 

 
Museu Municipal de Arqueologia e 
Castelo – Lotação Máxima de 4 Pessoas 
(2 por piso)  

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não estão disponíveis folhetos ou outros 

materiais promocionais em formato de papel 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários.  

 

25/05 

 
Casa do Cante – Lotação Máxima de 2 
Pessoas 

 

 

Uso obrigatório de máscara 

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Distanciamento físico de 2m 

Aguardar no exterior do edifício e manter 

distância de 2m 

Percurso de sentido único, conforme 

orientação das setas 

Evitar tocar em superfícies e/ou objetos 

Não estão disponíveis folhetos ou outros 

materiais promocionais em formato de papel 

Os utilizadores estão obrigados a respeitar 

as indicações dos funcionários.  

 

Escolas e 

Equipament

os Sociais 
20/05 

 
Transportes Escolares – Lotação 
Máxima das Carrinhas de 5 crianças 

 

Uso obrigatório de máscara  

Higiene das mãos e etiqueta respiratória 

Aguardar pela vez de entrar no veículo e 

manter distância de 2m 
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As crianças estão obrigadas a respeitar as 

indicações do funcionário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06 

 

Pré-escolar de Serpa  

Pré-escolar de Pias 

Pré-escolar de Vales Mortos  

Pré-escolar de Brinches  

Pré-escolar de Vale de Vargo 

Pré-escolar de Vila Nova de S. Bento 

Pré-escolar de Vila Verde de Ficalho 

Pré-escolar de A-do-Pinto  

 

 

 

 

Definidas pelo Agrupamento de Escolas a 

que pertencem 

 

Complementado por procedimentos 
 
 
Serpa, 30 de maio de 2020 
 
O Presidente da Câmara  
 

 
 
 

Complementado por fichas de procedimentos 
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NOTA IMPORTANTE: As Instalações Sanitárias encontram-se  encerradas ao público.  

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO 
Lotação Máxima de 50 Pessoas 

Abertura – todos os dias, no horário (7H00 - 13H00) 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO 

GALERIA DE ARTE 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS   
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1) Sempre que chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem das mãos com água e 

sabão antes de tocar em qualquer objeto ou superfície; 

2) Colocar a máscara;  

3) Aquando da chegada à secretária deve proceder à desinfeção do teclado e rato bem como 

a sua superfície de trabalho; 

4) Lavar novamente as mãos com água e sabão e só depois iniciar a sua atividade; 

5) Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

6) A renovação de ar deve ser feita através do processo mecânico (abrir portas e janelas), é 

desaconselhável a utilização de ar condicionado; 

7) Comunicar aos visitantes as normas e procedimentos em vigor; 

8) Com alguma regularidade o funcionário deve proceder à desinfeção das superfícies tocadas 

pelos visitantes; 

9) Após o dia de trabalho ter terminado, deixar todo o material da secretária arrumado para 

que no dia seguinte seja mais fácil a sua desinfeção. 

 

 

 

 O uso de máscara é obrigatório; 

 Desinfetar as mãos com gel à entrada; 

  De momento não é permitida a consulta de catálogo; 

 Nº máximo admissível no interior é de 7 pessoas  

 Seguir o percurso de sentido único, conforme orientação das setas; 

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NA GALERIA DE ARTE  

1ª FASE: Abertura com lotação reduzida e distanciamento físico (Início a 19 de MAIO) 

 

 PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 
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 Deve aguardar pela sua vez no exterior do edifício e respeitar o distanciamento social 

de 2 metros;  

 Evitar tocar em superfícies e/ou objetos; 

 Os utilizadores estão obrigados ao respeito escrupuloso das indicações dos 

funcionários. 

 

 

Os funcionários devem dispor de equipamento de proteção individual como máscaras e 

viseiras sempre que estiverem em contacto com visitantes. A higienização das mãos 

deve ser feita de forma regular de acordo com as indicações da DGS. Este procedimento 

é das medidas mais importantes sempre que saírem ou entrarem num novo espaço ou 

se iniciar uma nova tarefa.  

 

 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Barreira em acrílico para secretária; 

 Rolos de fita de segurança autocolante para marcação do chão; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante; 

 Reativação da área de isolamento com colocação do Kit de isolamento, composto por: 

termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de pedal, saco de lixo, toalhetes de 

papel, águas, sumos, bolachas, bolos e barras de cereais. 

 

 

 

 

 

 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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SERVIÇO PRESTADO: empréstimo domiciliário de documentos, mediante uma 

metodologia take away de levantamento no átrio da entrada da biblioteca. Funcionará 

de Terça a Sábado das 9:00h – 13:30h. 

 

 

 

1. É obrigatório a utilização de máscara dentro do edifico;  

2. No atendimento ao público, apenas é permitida 1 pessoa de cada vez, os restantes 

munícipes, devem aguardar no exterior, mantendo a distância de 2 metros entre cada 

um; 

3. Aos munícipes, também é obrigatório o uso de máscara, dentro do edifício.  

4. Sempre que chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem das mãos antes de 

tocar em qualquer objeto ou superfície; 

5. Aquando da chegada à secretária deve proceder à desinfeção do teclado e rato bem 

como a sua superfície de trabalho com spray de hidro álcool; 

6. Lavar novamente as mãos e só depois iniciar a sua atividade; 

7. Não deve trocar objetos com os colegas (canetas; lápis; borrachas; entre outros); 

8. Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

9. Sempre que seja possível ventilar o espaço para renovação de ar; 

10. Sempre que receber documentos/livros de munícipes e após o seu tratamento deve 

proceder à lavagem das mãos e só depois deve retomar a atividade; 

11. Sempre que exista troca de documentos/livros com os colegas deve proceder à 

lavagem das mãos e só depois deve retomar o trabalho; 

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

1ª FASE: abertura de acesso a serviços de leitura e referência não presencial (Serviço 

de Empréstimo)  Início a 19 de MAIO 

 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS   
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12. Sempre que existam entradas e saídas do posto de trabalho a primeira coisa a fazer 

após a chegada ao posto de trabalho será lavar as mãos com água e sabão; 

13. Sempre que possível deve passar a informação de que: deve ser evitada a presença 

neste local e privilegiar os meios alternativos, sejam eles telefone ou e-mail da Câmara 

Municipal de Serpa; 

14. Após o dia de trabalho ter terminado, deve deixar todo o material da secretária 

arrumado para que no dia seguinte seja mais fácil a sua desinfeção; 

 

 

 

 Os utilizadores poderão solicitar os documentos através de email ou por telefone, 

servindo-se do catálogo da biblioteca online para identificar os títulos que pretendem 

ou solicitando a colaboração prévia dos funcionários da biblioteca, pelos mesmos 

meios; 

 Estando os documentos disponíveis, os funcionários, devidamente equipados com 

luvas e máscara, procederão ao seu embalamento e identificação, para posterior 

entrega, em dia e hora marcada com o utilizador, no átrio da Biblioteca. Durante esta 

fase, o prazo de empréstimo será alargado para um mês, para todos os suportes, e o 

número de documentos a requisitar será alargado até 5 livros, 3 Cd e 3 DVD; 

 Os utilizadores estão obrigados à desinfeção das mãos à entrada. Na porta da 

biblioteca deve estar gel desinfetante para o efeito; 

 O uso de máscara é obrigatório; 

 Os utilizadores estão obrigados ao respeito escrupuloso das indicações dos 

funcionários; 

 A devolução dos documentos será realizada pela mesma via, mediante marcação com 

o serviço, para evitar ajuntamentos de pessoas; 

 Uma vez devolvidos, os documentos ficarão de quarentena por um período de 9 dias, 

conforme as indicações da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; durante os quais 

não terão qualquer tipo de manuseamento. Após os quais poderão voltar às estantes 

e ser emprestados, de novo.  

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 



 

30 DE MAIO DE 2020   12 

 

 

ENTREGA DO LIVRO: 

 O funcionário, devidamente equipado com máscara e luvas, procede ao 

embalamento e identificação do livro, para posterior entrega ao utilizador no átrio 

da Biblioteca; 

 O funcionário após a entrega, deve descartar as luvas e deve proceder à lavagem das 

mãos com água e sabão e só depois retomar o posto de trabalho; 

RECEÇÃO DO LIVRO:  

 O funcionário, devidamente equipado com máscara e luvas, que receciona o 

livro, procede ao seu embalamento colocando-o dentro de um saco de cartão 

fechando-o com fita cola, de forma a evitar a proliferação do vírus; 

 O saco deve ser identificado com o dia para posterior controlo da quarentena; 

 O livro deve ser levado para a sala polivalente onde permanece de quarentena 

durante 9 dias; 

 Após a colocação do livro em quarentena as luvas devem ser descartadas para o 

contentor de resíduos biológicos; 

 O funcionário deve proceder de imediato à lavagem das mãos e só depois 

retomar o posto de trabalho. 

 

 

As equipas das bibliotecas devem dispor de equipamento de proteção individual 

como máscaras, luvas e viseiras sempre que manipulem documentos/livros ou 

estiverem em contacto com superfícies de contacto potencialmente contaminadas. A 

higienização das mãos deve ser feita de forma regular de acordo com as indicações da 

DGS. Este procedimento é das medidas mais importantes sempre que saírem ou 

entrarem num novo espaço ou se iniciar uma nova tarefa.  

PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA QUARENTENA DOS LIVROS 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 



 

30 DE MAIO DE 2020   13 

 

 

 Sala específica para colocação dos documentos devolvidos em quarentena – Sala 

Polivalente  

 Sacos de papel A3 e A4 para embalamento dos livros e colocação em quarentena; 

 Luvas descartáveis; 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Rolos de fita de segurança autocolante para marcação do chão; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante de hidro álcool; 

 Contentor de resíduos biológicos; 

 Reativação da área de isolamento com colocação do Kit de isolamento, composto por: 

termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de pedal, saco de lixo, águas, sumos, 

bolachas, bolos e barras de cereais). 

  

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
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1. Sempre que chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem das mãos com 

água e sabão antes de tocar em qualquer objeto ou superfície; 

2. Colocar a máscara;  

3. Aquando da chegada à secretária deve proceder à desinfeção do teclado e rato bem 

como a sua superfície de trabalho; 

4. Lavar novamente as mãos com água e sabão e só depois iniciar a sua atividade; 

5. Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

6. A renovação de ar deve ser feita através do processo mecânico (abrir portas e 

janelas), é desaconselhável a utilização de ar condicionado; 

7. Comunicar aos visitantes as normas e procedimentos em vigor; 

8. Com alguma regularidade o funcionário deve proceder à desinfeção das superfícies 

tocadas pelos visitantes; 

9. Após o dia de trabalho ter terminado, deixar todo o material da secretária arrumado 

para que no dia seguinte seja mais fácil a sua desinfeção. 

 

 

 

 O uso de máscara é obrigatório; 

 Desinfetar as mãos com gel à entrada; 

  Não estão disponíveis folhetos ou outros materiais promocionais em formato de 

papel; 

 Nº máximo admissível no interior é de 4 pessoas (2 pessoas por piso) 

 Seguir o percurso de sentido único, conforme orientação das setas; 

 Deve aguardar pela sua vez no exterior do edifício e respeitar o distanciamento social 

de 2 metros;  

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NO MUSEU ARQUEOLÓGICO 

1ª FASE: Abertura com lotação reduzida e distanciamento físico (Início a 19 de MAIO) 

 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 
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 Evitar tocar em superfícies e/ou objetos; 

 Os utilizadores estão obrigados ao respeito escrupuloso das indicações dos 

funcionários. 

 

 

Os funcionários devem dispor de equipamento de proteção individual como máscaras e 

viseiras sempre que estiverem em contacto com visitantes. A higienização das mãos 

deve ser feita de forma regular de acordo com as indicações da DGS. Este procedimento 

é das medidas mais importantes sempre que saírem ou entrarem num novo espaço ou 

se iniciar uma nova tarefa.  

 

 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Barreira em acrílico para secretária; 

 Rolos de fita de segurança autocolante para marcação do chão; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante; 

 Reativação da área de isolamento com colocação do Kit de isolamento, composto por: 

termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de pedal, saco de lixo, toalhetes de 

papel, águas, sumos, bolachas, bolos e barras de cereais. 

  

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO 

CASA DO CANTE 
Abertura – Terça-feira a Sábado, no horário (12:00H-18:00H) 
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1. Sempre que chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem das mãos com 

água e sabão antes de tocar em qualquer objeto ou superfície; 

2. Colocar a máscara;  

3. Aquando da chegada à secretária deve proceder à desinfeção do teclado e rato bem 

como a sua superfície de trabalho; 

4. Lavar novamente as mãos com água e sabão e só depois iniciar a sua atividade; 

5. Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

6. A renovação de ar deve ser feita através do processo mecânico (abrir portas e 

janelas), é desaconselhável a utilização de ar condicionado; 

7. Comunicar aos visitantes as normas e procedimentos em vigor; 

8. Com alguma regularidade o funcionário deve proceder à desinfeção das superfícies 

tocadas pelos visitantes; 

9. Após o dia de trabalho ter terminado, deixar todo o material da secretária arrumado 

para que no dia seguinte seja mais fácil a sua desinfeção. 

 

 

 

 O uso de máscara é obrigatório; 

 Desinfetar as mãos com gel à entrada; 

  Não estão disponíveis folhetos ou outros materiais promocionais em formato de 

papel; 

 Nº máximo admissível no interior é de 2 pessoas; 

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NA CASA DO CANTE  

1ª FASE: abertura com lotação reduzida e distanciamento físico - Abertura a 26 de 

Maio  

 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS  

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 
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 Nas salas de exposições deve seguir o percurso de sentido único, conforme orientação 

das setas; 

 Deve aguardar pela sua vez no exterior do edifício e respeitar o distanciamento social 

de 2 metros;  

 Evitar tocar em superfícies e/ou objetos; 

 Os utilizadores estão obrigados ao respeito escrupuloso das indicações dos 

funcionários. 

 

 

 

Os funcionários devem dispor de equipamento de proteção individual como máscaras, 

luvas e viseiras sempre que estiverem em contacto com visitantes. A higienização das 

mãos deve ser feita de forma regular de acordo com as indicações da DGS. Este 

procedimento é das medidas mais importantes sempre que saírem ou entrarem num 

novo espaço ou se iniciar uma nova tarefa.  

 

 

 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Luvas descartáveis; 

 Barreira em acrílico para secretária; 

 Rolos de fita de segurança autocolante para marcação do chão; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante; 

 Reativação da área de isolamento com colocação do Kit de isolamento, composto por: 

termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de pedal, saco de lixo, toalhetes de 

papel, águas, sumos, bolachas, bolos e barras de cereais. 

 

  

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DE VENDA 

CASA DO CANTE 
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1. Sempre que seja vendido algum produto o funcionário deve calçar as luvas e 

mante-las até ao fim do processo de entrega do mesmo; 

 

2. Deve solicitar ao cliente o valor (€) certo para que sejam evitadas trocas de 

dinheiro; 

 

3. Caso seja necessário efetuar troco deve faze-lo de imediato; 

 

4. Entregar o produto adquirido e no fim do processo descartar as luvas e proceder 

de imediato à lavagem das mãos com água e sabão (caso não seja possível, é 

necessário a desinfeção das mãos com solução á base de álcool) 

 

  

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NA VENDA DE PRODUTOS - CASA DO CANTE  

1ª FASE: abertura com lotação reduzida e distanciamento – A partir do dia 26 de 

Maio 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS  



 

30 DE MAIO DE 2020   22 

REGRAS DE TRANSPORTE  
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1. Lavar as mãos com água e sabão e colocar a máscara;  

2. Sempre que chegar ao veículo deve pulverizar o habitáculo do mesmo;  

3. Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

4. A renovação de ar deve ser feita através do processo mecânico (abrir janelas), é 

desaconselhável a utilização de ar condicionado; 

5. Sempre que existam entradas e saídas do veiculo deve desinfetar as mãos com 

solução á base de álcool; 

6. Com alguma regularidade o funcionário deve proceder à desinfeção das superfícies 

tocadas pelos utilizadores, com spray de hidro álcool; 

7. Após o dia de trabalho ter terminado, desinfetar, bancos, estofos e todo o interior do 

veículo incluindo a pulverização da atmosfera do mesmo, com Mentabact.  

 

 

 O uso de máscara é obrigatório; 

 Desinfetar as mãos à entrada; 

 Só é permitido o transporte de 5 crianças de cada vez, 2 por banco devidamente 

separadas em cada fila e mais 1 na fila da frente, o mais afastado do motorista; 

 Deve aguardar pela sua vez de entrar no veículo e respeitar o distanciamento social 

de 2 metros; 

 As crianças estão obrigadas ao respeito escrupuloso das indicações do funcionário. 

 

 

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NO TRANSPORTE ESCOLAR   

1ª FASE: lotação reduzida e distanciamento físico  

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS   

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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O funcionário deve dispor de equipamento de proteção individual como máscaras e 

viseiras sempre que estiver a fazer transporte de crianças. A higienização das mãos deve 

ser feita de forma regular de acordo com as indicações da DGS. Este procedimento é das 

medidas mais importantes sempre que saírem ou entrarem num novo espaço ou se 

iniciar uma nova tarefa.  

 

 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante; 

 Purificador do ar; 

 Luvas. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 


