
COVID-19

PLANO INTERNO
DE DESCONFINAMENTO
BOAS PRÁTICAS E ORIENTAÇÕES GERAIS 
PARA FUNCIONÁRIOS



CONDIÇÕES GERAIS 
NOS EDIFÍCIOS 
DO MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Disponibilização de gel desinfetante e máscaras

Higiene obrigatória das mãos e etiqueta respiratória

Distanciamento físico (2 metros)

Higienização regular dos espaços

Máscaras, luvas e lenços devem ser depositados no lixo 

indiferenciado sinalizado para o efeito e sempre que possível 

dentro de um saco

Evitar tocar na cara, nariz, olhos e boca



Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir 

que é possível desinfetar todas as superfícies de contacto

Assegurar a ventilação (natural) regular dos espaços ao longo

 do dia através da abertura de portas e janelas, se possível sem 

utilizar o ar condicionado

Sempre que possível manter as portas abertas, de forma a 

minimizar o contacto com maçanetas e puxadores 



ATENDIMENTO 
PRESENCIAL

BALCÃO ÚNICO E SERVIÇO DE ÁGUAS:

Segunda a quinta | 9:00 às 17:00 - Não encerra na hora de almoço

Sexta | 9:00 às 12:30 | Encerrado à tarde para desinfeção profunda

HORÁRIO

RESTANTES SERVIÇOS

Segunda a quinta | 9:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00

Sexta | 9:00 às 12:30 | Encerrado à tarde para desinfeção profunda

NÚCLEO MUSEOLÓGICO PÃO E VINHO - FAVAIOS

Segunda a domingo | 10:00 - 17:00



Condições:

Assegurar que os Munícipes respeitam:

        Marcações no chão com indicação da distância de segurança 

        (2 metros)

        Uso obrigatório de máscaras

        Desinfeção obrigatória das mãos

Nota:

        Nos Serviços de Urbanismo, Gabinete Florestal e Caça, 

        a consulta de processos está sujeita a marcação prévia



SERVIÇOS QUE 
IMPLIQUEM ENTRADA 
EM HABITAÇÕES

Utilização de viseiras + máscaras e luvas

VIATURAS

Uso obrigatório de máscaras

Desinfeção de superfícies de contacto após utilização 

(kit disponível no veículo).

 



BIBLIOTECA MUNICIPAL
A PARTIR DE 11 DE MAIO

Condições:

        Lotação máxima de 7 pessoas no uso do espaço

        Permanência nas salas da Biblioteca ainda não é permitida

        Entrada na biblioteca apenas para requisição de livros. 

        Os livros fazem quarentena de uma semana devidamente 

        acondicionados

Assegurar que os Munícipes respeitam:

        Uso obrigatório de máscara

        Desinfeção obrigatória das mãos



NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
PÃO E VINHO - FAVAIOS
A PARTIR DE 1 DE JUNHO

Condições:

        Uso obrigatório de máscara

        Desinfeção obrigatória das mãos

        Lotação máxima de 5 pessoas por visita

        Experiências sensoriais estão suspensas.



OUTRAS INFORMAÇÕES
Estas condições são avaliadas de 15 em 15 dias ou sempre que se 

considere oportuno

As condições para os Equipamentos Municipais: Auditório 

Municipal, Posto de Turismo e Piscinas Municipais aguardam 

novas orientações 


