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PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

COVID-19 
 
 

FEIRA DO FUMEIRO, DO COZIDO À PORTUGUESA E DOS VINHOS DE BAIÃO 
 
 

O presente “Plano de Contingência”, elaborado de acordo com a Orientação n.º 006/2020, 

de 28/02/2020, da Direção-Geral de Saúde (DGS) - Recomendações para eventos públicos 

e eventos de massas -, pretende antecipar e implementar as medidas e ações adequadas 

de prevenção e intervenção no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-COV-2 

(COVID-19), durante a realização do evento “Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e 

dos Vinhos de Baião 2020”, a realizar nos dias 6, 7 e 8 de Março.  

 
Ainda de acordo com a mesma orientação da DGS, “As recomendações seguintes destinam-se 

a pessoas que planeiam, trabalham ou participam em eventos públicos ou eventos de massas, 

onde muitas pessoas estão juntas num só local, no mesmo período de tempo, incluindo 

concertos, conferências, eventos desportivos, ou outros. A evidência tem demonstrado que os 

eventos de massas podem potenciar a disseminação de doenças infeciosas. A Direção-Geral 

da Saúde informa que à data, e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não 

existem restrições de viagens, comércio ou produtos e, portanto, a decisão de participar ou 

não em eventos públicos e eventos de massas pertence a cada cidadão”. 

 
O Presente plano enquadra-se na fase “2.2. Contenção Alargada”, nível de alerta e resposta 

em que o nosso país de encontra (Fonte DGS: www.dgs.pt/corona-virus). 

 
Prevê-se que pelo evento passem cerca de 10 mil pessoas durante os três dias, sendo 

previsível que o maior pico de afluência se registe no dia 8 de Março (Domingo), entre as 

10H00 às 17H00. 
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1 - MEDIDAS ESTRUTURAIS DE PREVENÇÃO ATIVA  

 

1.1 - Medidas gerais a adotar pela Câmara Municipal de Baião 

 

▪ Assegurar a existência de equipamentos adequados para a adoção de boas práticas de 

higiene, como água e sabão e/ou uma solução à base de álcool, toalhetes de papel, lenços 

de papel e contentores de recolha de resíduos em locais estratégicos. Os equipamentos de 

desinfeção estarão colocados na entrada da feira e nas casas de banho; 

▪ Assegurar a existência de procedimentos para a limpeza regular das superfícies, incluindo 

detergentes e desinfetantes apropriados.  

▪ Reforçar as recomendações sobre higienização das mãos e de etiqueta respiratória, 

colocando cartazes na entrada do evento, das casas de banho e nas áreas de preparação 

de alimentos. As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente, constituem as medidas 

mais importantes para evitar a propagação da doença. 

▪ Identificar um ponto focal, que articulará com as autoridades competentes a 

implementação de quaisquer medidas que se afigurem necessárias;  

▪ Prevê-se que pelo evento passem cerca de 10 mil pessoas durante os três dias, sendo 

previsível que o maior pico de afluência se registe no dia 8 de Março (Domingo), entre as 

10H00 às 17H00;  

▪ Como medida de prevenção, colocar no local máscaras cirúrgicas a serem usadas apenas 

para o eventual aparecimento de uma pessoa com febre ou sintomas respiratórios. 

 

1.2 - Medidas gerais a adotar pelos trabalhadores do evento 

 

▪ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos;  

▪ Reforçar a lavagem das mãos após se assoar, antes e após a preparação de alimentos, 

após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas; 
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▪ Usar, como alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;  

▪ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

 ▪ Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar de seguida as mãos;  

▪ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

▪ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias; 

▪ Evitar contacto próximo com pessoas com sinais e sintomas de infeções respiratórias 

agudas;  

▪ Os manipuladores de alimentos devem cumprir as recomendações sobre a higiene das 

mãos e não devem trabalhar se estiverem doentes;  

▪ Limpar regularmente as superfícies com detergentes e desinfetantes apropriados; 

▪ Qualquer trabalhador que esteja doente não deverá comparecer no local do evento, 

assegurando que a situação é reportada às autoridades competentes e à 

organização/produção do evento. 

 

2 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO  

 

A DGS recomenda que as seguintes pessoas não participem no evento em causa, tal 

como em outros eventos públicos, isto é, que não permaneçam em locais muitos 

frequentados e fechados, sem absoluta necessidade:  

▪ Pessoas com patologias crónicas tais como: doentes cardíacos, diabéticos, oncológicos, 

portadores de doença pulmonar crónica e insuficiência renal. Acresce, ainda, pessoas 

em toma regular de medicação imunossupressora e com um quadro pontual de infeção 

respiratória aguda. 

▪ Quem, ainda que não tenha sintomas, tenha estado numa área com transmissão 

comunitária ativa (China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão e Itália) e/ou tenha tido 

contato com um caso confirmado por COVID-19, nos últimos 14 dias.  
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2.1 - Minimização de riscos de contágio 

 

▪ A recomendação mais importante é a prática de uma boa higienização das mãos e de 

etiqueta respiratória;  

▪ A adoção das medidas acima elencadas são especialmente importantes para pessoas 

com os problemas de saúde acima mencionadas; 

▪ Uma medida também importante é de limitar o uso de álcool/drogas, uma vez que 

pode afetar a capacidade de seguir adequadamente as recomendações anteriormente 

referidas. 

▪ As máscaras não são recomendadas para a maioria das pessoas, ou seja, para aquelas 

que não apresentem febre ou sintomas respiratórios, pois há evidência limitada de que 

impeçam a propagação da doença. A boa etiqueta respiratória e a higienização das mãos 

terão um impacto maior. 

 

2.2 – Medidas a implementar em caso de deteção de um doente 

 

Perante o aparecimento de sintomas (incluindo febre, tosse ou eventual dificuldade 

respiratória), o primeiro passo é ligar para o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações 

que lhe forem dadas. 

 Simultaneamente a organização do evento deve:  

1. Disponibilizar uma máscara cirúrgica, a ser colocada pelo próprio doente; 

2. O doente será colocado numa sala de isolamento, localizada no Auditório 

Municipal de Baião, com as condições previstas nas orientações da DGS (com 

acesso a casa-de-banho, água, alimentos, toalhetes de papel, saco para recolha 

dos toalhetes e um meio de comunicação);  

3. Seguir as orientações dadas pelo SNS24 e aguardar tranquilamente; 

4. Informar e articular, também, com o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) 
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3 – PLANO DE COMUNICAÇÃO  

 
Este Plano de Contingência será comunicado através de todos os meios de divulgação oficiais 

da Câmara Municipal e disponibilizado aos trabalhadores da autarquia de serviço no evento e 

aos produtores e restaurantes locais presentes.  


