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1. ENQUADRAMENTO
A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou à
adoção de várias medidas urgentes e extraordinárias, entre as quais a declaração de estado
de emergência nacional, que vigorou de 19 de Março a 2 de Maio de 2020, numa tentativa de
contenção da transmissão do vírus e controlo da situação epidemiológica, garantindo, dessa
forma, a segurança de todos os portugueses.
Posteriormente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
o Governo declarou a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19,
e através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, estabeleceu
uma estratégia para o levantamento gradual das medidas de confinamento com vista a iniciar
a fase de recuperação e revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia,
mantendo, no entanto, como prioridade o combate à pandemia.
A declaração da situação de calamidade foi prorrogada, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 38/2020, de 17 de Maio, que definiu medidas excecionais e específicas quanto
a atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços,
estabelecimentos de restauração, bem como a outros operadores económicos de forma a
assegurar o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais.
Assim, foi estabelecida a reabertura de algumas atividades, nomeadamente as Feiras e
Mercados, medida reiterada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de Maio.
É neste contexto, e nos termos do previsto no artigo 18º da RCM n.º 38/2020, de 17 de Maio,
e no artigo 15.º da Resolução da RCM n.º 40-A/2020, de 29 de Maio, que é apresentado o
presente Plano de Contingência para a Feira de Gestaçô.

Plano de Contingência COVID-19 | Feira de Gestaçô
2/17

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Feira de Gestaçô

Versão 1.2

02-06-2020

JF de Gestaçô

2. OBJETIVOS
As feiras são espaços propensos à aglomeração de um elevado número de pessoas - quer pela
forma como os espaços de venda estão posicionados entre si, quer ainda porque implicam o
contacto direto entre indivíduos - pelo que são locais com especial vulnerabilidade face à atual
situação epidemiológica.
De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para
a retoma da atividade comercial que se desenvolve na Feira de Gestaçô, cuja organização
compete à Junta de Freguesia de Gestaçô, o presente Plano de Contingência constitui-se como
um instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao
aparecimento de casos suspeitos de infeção, bem como a definição das medidas a
implementar com vista à salvaguarda de todas as questões sanitárias de proteção e promoção
da saúde pública.

O Plano, nos termos da RCM n.º 40-A/2020, de 29 de Maio, define, nomeadamente:
 O procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sinais
e /ou sintomas ou contacto com um caso confirmado da doença COVID-19 (ponto 4.1);
 A implementação da obrigatoriedade do uso de máscara e viseira por parte dos
feirantes e comerciantes e o uso de máscara e/ou viseira nos clientes;
 As medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando
possível;
 As medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de
medidas de higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a
disponibilização obrigatória de soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas
do recinto da feira, nas instalações sanitárias, quando existentes, bem como a
respetiva disponibilização pelos feirantes e comerciantes, quando possível;
 As medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:
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À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar
uma concentração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;



Às regras aplicáveis à exposição dos bens, especialmente bem alimentares,
como doces e outros que não podem ser consumidos sem prévia higienização,
que devem estar fechados em expositores de proteção;



Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, de acordo
com as orientações da DGS;

 O plano de limpeza e de higienização dos recintos da feira (alínea c) ponto 3.2);
 O protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos
equipamentos de proteção individual (alínea g) ponto 3.2).
Este documento não prevê ações de tratamento médico, pelo que nessas circunstâncias
deverão seguir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não previstas no
presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso.

3. EXECUÇÃO
Este plano aplica-se a todos os intervenientes, nomeadamente feirantes, colaboradores dos
feirantes, consumidores e trabalhadores da Junta de Freguesia (ou à sua responsabilidade)
que interagem, direta ou indiretamente, no recinto da feira e só terá bom alcance se todos
demonstrarem responsabilidade perante as medidas aqui definidas.
No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em
conformidade com as funções que lhes estão cometidas.
A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do
COVID-19 pela Junta de Freguesia nos recintos das feiras será ponderada tendo em
consideração a melhor informação disponível, as recomendações emanadas no momento
pelas autoridades de saúde e do Governo e a atuação por parte de todos os intervenientes.

Plano de Contingência COVID-19 | Feira de Gestaçô
4/17

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Feira de Gestaçô

Versão 1.2

02-06-2020

JF de Gestaçô

3.1.

COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

De forma a garantir a continuidade do recinto em funcionamento, é imprescindível concertar
ações e promover a partilha de informação entre os intervenientes. Neste sentido, estabelecese que o presente plano ficará sob a coordenação e monitorização do executivo da Junta de
Freguesia, que será responsável por:
a) Implementar e promover o Plano de Contingência, divulgando as medidas preventivas
e de autoproteção;
b) Monitorizar a evolução da situação;
c) Atualizar o Plano de Contingência (se necessário);
A articulação com a Autoridade de Saúde Concelhia/DGS será garantida pelo Serviço
Municipal de Proteção Civil, que assegurará a divulgação de informação considerada
pertinente à entidade gestora da feira.
Este Plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase
de alerta e resposta e fase de recuperação. As ações descritas em cada umas das fases
poderão ser alteradas face à existência de novas diretivas da Autoridade de Saúde
Concelhia/DGS, do Governo ou de alterações nos cenários de propagação da doença.
3.2.

FASE DE PREVENÇÃO

Esta fase é marcada pelas seguintes ações:
a) Divulgação do Plano no sítio do Município e da Junta de Freguesia na Internet;
b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes;
c) Reforço de medidas de limpeza nos recintos das feiras com desinfeção dos espaços,
antes e depois da realização da feira, com solução aquosa à base de hipoclorito de
sódio;
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d) Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento
das feiras;
e) Identificação das tarefas essenciais dos trabalhadores da Junta de Freguesia;
f)

Disponibilizar solução de base alcoólica de desinfeção nas entradas e saídas do recinto
da feira;

g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos
equipamentos de proteção individual, procedendo-se à colocação de recipientes pelo
recinto, em especial junto às saídas, e à entrega de sacos individuais aos feirantes para
deposição dos mesmos;
h) Articular com a Autoridade de Saúde Local, SMPC, GNR e Bombeiros Voluntários de
forma a garantir a validação das regras e procedimentos de contingência, bem como a
segurança e o cumprimento das normas definidas;
i) Definir circuitos independentes de entrada e saída. Em algumas situações poderão ser
definidos circuitos de circulação em “sentidos únicos”, devidamente indicados por
colaboradores da entidade gestora, que deverão ser facilmente identificáveis pelos
consumidores, podendo ser implementada sinalética horizontal e/ou vertical para o
efeito (ver Anexo I);
j) Monitorizar e acompanhar a evolução da situação.
3.3.

FASE DE ALERTA E RESPOSTA

Esta fase é desencadeada pela referenciação de possíveis casos com fundadas suspeitas de
infeção por COVID-19 no recinto e durante a realização da feira, em qualquer interveniente,
e compreende as seguintes ações:
a) Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença,
providenciando o encaminhamento de pessoas com sinais e/ou sintomas suspeitos
para um espaço de isolamento (ver Anexo I);
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b) Cada pessoa terá de se acompanhar com telemóvel próprio para contacto com a linha
SNS24;
c) Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos;
d) Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento da feira;
e) Solicitar a presença de força policial em caso de se verificar o não acatamento das
indicações dadas em matéria de prevenção e confinamento;
f) Proceder à divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os
intervenientes, nomeadamente alterações ao Plano ou indicações emanadas pelo
Governo ou Autoridade de Saúde Concelhia/DGS;

3.4.

FASE DE RECUPERAÇÃO

Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica
dos últimos infetados e pelo regresso gradual normalidade. Mantêm-se, contudo, algumas
medidas até à desativação do Plano, nomeadamente as medidas de limpeza dos recintos,
sanitários, proteção individual, deteção e monitorização de potenciais intervenientes
infetados e distribuição de informação adequada ao eventual restabelecimento do
funcionamento dos mercados e das feiras.
Com a desativação do Plano deve-se encerrar os eventuais espaços de isolamento, recolher
os kits de proteção individual não utilizados, avaliar a eficácia das ações e procedimentos
implementados nas diversas fases e desativar a estrutura de coordenação e monitorização.

4. PROCEDIMENTOS E REGRAS SANITÁRIAS A ADOTAR
O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear para o
regular funcionamento da feira.
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4.1.

PROCEDIMENTOS A DESENCADEAR EM CASO DE DOENÇA OU SINTOMAS

Aparecimento de sinais e/ou sintomas COVID-19
O feirante, colaborador ou consumidor informa o trabalhador da Junta de
Freguesia
O trabalhador designado acompanha o indivíduo ao espaço de isolamento

O indivíduo contacta o SNS24 (808242424) e segue as orientações do SNS

O trabalhador designado reporta a situação superiormente

4.2.

REGRAS SANITÁRIAS A ADOTAR
4.2.1. Regras gerais:

a) Garantir a implementação das medidas indicadas nas fases de prevenção, fase de
alerta e resposta e fase de recuperação;
b) Deverá ser mantida uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;
c) É obrigatório, dentro do recinto da feira, o uso de máscara e viseira pelos feirantes e
seus colaboradores e, sempre que possível, o uso de máscara pode ser
complementado com o uso de viseira pelos consumidores;
d) Respeitar os circuitos específicos de entrada e saída, onde será disponibilizada solução
desinfetante cutânea, bem como os eventuais circuitos de circulação em “sentidos
únicos”, conforme Anexo I;
e) Respeitar as orientações da entidade gestora da Feira e dos seus colaboradores;
f) Observar todas as orientações da Autoridades de Saúde, de Socorro e de Segurança;
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4.2.2. Regras a adotar pelos Feirantes:
a) Usar máscara, devendo, sempre que possível, ser complementado com o uso de
viseira;
b) Usar luvas de proteção, sempre que possível;
c) Assegurar a disponibilização de soluções líquidas de base alcoólica, para si, para os
seus colaboradores e para os clientes, junto a locais visíveis e devidamente
identificados;
d) Proceder à desinfeção e higienização dos veículos de transporte dos diferentes
produtos;
e) Proceder à limpeza e desinfeção, após cada utilização ou interação, dos equipamentos,
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;
f) Efetuar o atendimento de forma organizada, limitado a um consumidor de cada vez e
respeitando as regras de higiene e segurança;
g) Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos
feirantes e seus colaboradores, que deverão usar luvas apropriadas.
4.2.3.

Regras a adotar pelos Consumidores:

a) Uso obrigatório de máscara no interior do recinto, devendo a mesma estar
devidamente colocada e bem ajustada. Em complemento poderá ser utilizado a
viseira;
b) Cumprimento obrigatório das regras de funcionamento do recinto, designadamente
quanto ao acesso, distanciamento social, número de consumidores por espaço de
venda;
c) Cumprimento das regras gerais definidas pela DGS relativamente à etiqueta
respiratória, distanciamento social e higienização das mãos;
d) É expressamente proibido deitar ao chão máscaras, luvas, sacos, etc. (alínea g) ponto
3.2);
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e) Atendendo às restrições que se impõe quanto à lotação, a permanência no recinto
deve ser a estritamente necessária à aquisição dos bens pretendidos, de forma a
reduzir o tempo de espera e, em consequência, a aglomeração de pessoas à entrada e
no interior do recinto;
f) É desaconselhada a permanência de pessoas com patologias crónicas (doentes
cardíacos, diabéticos, oncológicos, portadores de doença pulmonar crónica e
insuficiência renal), com toma regular de medicação imunossupressora e com um
quadro pontual de infeção respiratória aguda.

5. INFORMAÇÃO PÚBLICA
O presente Plano define, nos seus anexos, o conteúdo dos materiais de divulgação, de caráter
informativo, sobre as normas de funcionamento aqui definidas, que serão:
•

Publicitados no sítio da Internet do Município e da Junta de Freguesia e/ou recorrendo
a outras formas de informação oficiais que se entendam adequadas;

•

Distribuídas e/ou afixados no recinto da Feira, designadamente nos locais de entrada.

Entidade gestora da Feira:
Junta de Freguesia de Gestaçô
Elaboração e Validação:
Serviço Municipal de Proteção Civil de Baião
Autoridade de Saúde Concelhia
Guarda Nacional Republicana de Baião
Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere
Aprovação:
Reunião da Junta de Freguesia de ___ de Junho de 2020
Homologação:
Presidente da Junta de Freguesia de Gestaçô
António Bento Ferreira
Contactos úteis: Junta de Freguesia (254 888 124), Serviço Municipal de Proteção Civil (255 540 500),
Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere (254 882 544), GNR (255 540 000), Centro de Saúde de
Baião (255 542 212), Número europeu de emergência (112), SNS 24 (808 24 24 24)
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ANEXO I
MAPA DE ACESSOS E CIRCULAÇÃO DA FEIRA

Plano de Contingência COVID-19 | Feira de Gestaçô
11/17

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Feira de Gestaçô

Versão 1.2

02-06-2020

JF de Gestaçô

Plano de Contingência COVID-19 | Feira de Gestaçô
12/17

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Feira de Gestaçô

Versão 1.2

02-06-2020

JF de Gestaçô

ANEXO II
MATERIAIS INFORMATIVOS/DIVULGAÇÃO
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