Plano de Contingência por Infeção pelo Coronavírus (SARS-COV-2)

Festival Umundu Lx 2020

24 de setembro de 2020

1. Introdução
A Associação Umundu Portugal, entidade organizadora do Festival Umundu Lx 2020,
compromete-se a colaborar com as autoridades de saúde na eventualidade de se
verificar algum caso suspeito de COVID-19 ou na presença de qualquer outra ameaça
à saúde pública.
Este Plano de Contingência por Infeção pelo Coronavírus (SARS-COV-2) define um
conjunto de orientações que permitem a preparação e adequação da resposta do
Festival Umundu Lx 2020 perante a suspeita de um caso de infeção e na aplicação
prática das medidas de prevenção.
Este Plano preconiza uma intervenção adequada da resposta do Festival Umundu Lx
2020 junto dos promotores, participantes, visitantes e colaboradores sobre as medidas
a adotar para evitar a contaminação, para minimizar os efeitos da eventual
contaminação e preparação de recursos específicos a serem acionados.
A ativação ou desativação deste plano decorre da avaliação do risco para a Saúde
Pública, determinado pela Direção Geral de Saúde (DGS), decorrendo da avaliação do
risco no contexto local, nacional e internacional. As medidas enunciadas baseiam-se
essencialmente na Orientação nº028/2020 de 28/05/2020 atualizada a 20/07/2020 –
Utilização de Equipamentos Culturais.
Objetivos do Plano
•

Implementar procedimentos de prevenção e controlo do SARS-COV-2 de
acordo com as orientações da DGS

•

Definir mecanismos e recursos de contensão em caso de suspeita de infeção
por SARS-COV-2

•

Promover a capacitação dos promotores, participantes, visitantes e
colaboradores relativamente às formas de contágio e mecanismos de
prevenção e controlo

•

Assegurar a continuidade da atividade cultural na atual fase da pandemia
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2. Prevenção e controlo
As estratégias de prevenção e controlo baseiam-se na evidência científica disponível à
data sobre o SARS-COV-2 e a doença decorrente, e são ativadas tendo em conta o
princípio da proporcionalidade, por forma a garantir a adequação das medidas.
Com base na evidência disponível até ao momento, o SARS-COV-2 é transmitido através
de gotículas respiratórias, contacto direto com secreções infetadas e através de
aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.
No âmbito da prevenção e do controlo, o presente plano define a intervenção com
objetivos e ações específicas, designadamente:
Deteção de caso suspeito e características da doença
Considera-se um caso suspeito a pessoa que desenvolva um quadro agudo de tosse
persistente ou agravamento de tosse crónica, ou febre (temperatura ≥ 37.8ºC), ou
dispneia / dificuldade respiratória. Podem existir quadros que apresentem dor de
garganta e sintomas respiratórios muito ligeiros. Este vírus pode transmitir-se
através de:
•

Via de contacto direta: Disseminação de gotículas respiratórias, produzidas
quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas;

•

Via de contacto indireta: Através de gotículas expelidas para superfícies,
contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado e, em seguida,
com a sua própria boca, nariz ou olhos.

Encaminhamento de um caso suspeito
O colaborador que seja informado da presença de um caso “suspeito” de infeção
por novo coronavírus (SARS-COV-2) deve:
•

Encaminhar a pessoa para uma sala ou área previamente designada como “local
de isolamento”, a existir em todos os espaços a utilizar pelo festival;
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•

Fornecer uma máscara cirúrgica à pessoa quando esta não estiver equipada
com a mesma, desde que a situação clínica o permita;

•

Informar à equipa organizadora do festival (93 249 3190 ou 93 249 3230),
contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) e, em caso de emergência, contactar a
linha de emergência médica (112);

•

Caso após contacto com a Linha SNS24 (808 24 24 24) se confirme estar perante
um caso suspeito de COVID-19, caberá́ à organização promover a identificação
dos contatos próximos do mesmo durante o evento facultando uma lista com a
maior brevidade possível à Autoridade de Saúde Local.

Comunicação e informação
A equipa organizadora do Festival Umundu Lx 2020 irá empenhar-se na comunicação
atempada com promotores, participantes, visitantes e colaboradores sobre as medidas
descritas neste Plano de Contingência, de forma a que as boas práticas preventivas
sejam aplicadas. Os espectadores irão receber esta informação através das redes
sociais, cartazes afixados nos locais e outras plataformas digitais.
Os promotores e colaboradores irão receber o presente plano via e-mail e serão
informados sobre qualquer atualização.

3. Medidas Estruturais
Medidas estruturais aplicadas pela equipa organizadora do Festival Umundu Lx 2020:
•

Reserva antecipada obrigatória para todos os espetáculos;

•

Redução das lotações dos locais de espetáculo;

•

Programação de horários de espetáculos coincidentes em locais dispersos de
forma a evitar o cruzamento de espectadores;

•

Privilegiar eventos online;

•

Transmissão de conteúdos via streaming;

•

Sensibilização de promotores, participantes, visitantes e colaboradores para o
cumprimento das normas de conduta;
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•

Redução e dispersão dos polos aglomeradores de espectadores, venda de
comida e espetáculos;

•

Desinfeção regular dos espaços;

•

Evitar ao máximo os pontos de troca de objetos ou dinheiro;

As instalações sanitárias irão estar devidamente identificadas e dotadas de lavatórios
com água corrente e meios de lavagem e secagem de mãos de uso individual (p.e.
dispensador de sabonete líquido e toalhetes de papel) para a higienização de mãos e/ou
dispor de doseadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) - álcool-gel ou
álcool.
A desinfeção das instalações sanitárias em cada limpeza, sendo que a frequência é
estabelecida de acordo com a Orientação n.º 014/2020 de 21 de março, da DGS,
podendo necessitar de maior periodicidade, dependendo da utilização.
No acesso às instalações sanitárias, caso se crie uma fila de espera, deve ser mantida a
distância de segurança entre indivíduos; distância que pode ser demarcada com o
auxílio de marcações no chão ou verticais.
Deverá ser preparado um comunicado geral a lançar, na eventualidade de ser detetado
algum caso confirmado de COVID-19 que tenha participado ou exercido funções no
Festival Umundu Lx 2020. Atendendo ao facto de ser um evento público, deverá ser
também preparado um comunicado de imprensa.

4. Normas de conduta
Pede-se a todos os promotores, participantes, visitantes e colaboradores que se
empenhem no cumprimento das normas de conduta que se seguem, de forma a
prevenir o contágio.
Preparação prévia dos espaços
•

Disponibilizar dispensadores de solução antissética à base de álcool em diversos
pontos, de fácil acesso aos promotores, participantes, visitantes e
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colaboradores;
•

Ter cartazes ou outros materiais informativos das medidas de prevenção e
controlo da transmissão da COVID-19 afixados em locais visíveis;

•

Organizar as áreas de espera e de atendimento por forma a evitar a formação
de filas, garantido o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não sejam
coabitantes;

•

Ter circuitos próprios e separados de entrada e saída, sempre que exequível;

•

Manter, sempre que possível, as portas de acesso abertas para permitir a
passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento. Devem ainda eliminar ou
reduzir os pontos de estrangulamento de passagem.

•

Proceder à desinfeção prévia dos espaços antes dos espetáculos;

Medidas gerais
•

UTILIZAR MÁSCARA: em todos os espaços exteriores e interiores (exceto nas
situações em que a especificidade da função não o permita). Evitar tocar na
parte da frente da máscara. A máscara deve ser substituída sempre que se
apresente húmida ou quando o seu tempo de utilização exceder as 4 horas,
aconselhando-se os todos os participantes a serem portadores de mais do que
uma máscara.

•

LAVAR FREQUENTEMENTE AS MÃOS, com água e sabão, esfregando-as bem
durante, pelo menos, 20 segundos. Alternativamente, pode ser feita a
higienização das mãos através da utilização de solução antisséptica de base
alcoólica (SABA): álcool-gel ou álcool.

•

Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do
lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida.

•

Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e
NUNCA para as mãos e evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca.
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Medidas específicas
Equipa organizadora e de produção:
•

Os colaboradores e promotores devem efetuar a automonitorização diária de
sinais e sintomas e abster- se de ir comparecer nos locais dos eventos se surgir
sintomatologia compatível com COVID-19.

•

A organização fará a recolha da seguinte informação sobre todos os
colaboradores e promotores envolvidos no Festival Umundu Lx 2020:
Nome completo, número de utente do SNS (quando aplicável), contacto
telefónico, funções desempenhadas, locais e datas de exercício de funções;

•

Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos colaboradores e
promotores deve garantir, sempre que possível, o distanciamento físico de pelo
menos 2 metros entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por
vários utilizadores;

•

Deve ser garantida uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre a boca
de cena e a primeira fila de espectadores.

Participantes e visitantes:
•

Os participantes e visitantes que tenham sintomatologia compatível com
COVID-19 devem abster-se vir ao Festival Umundu Lx 2020;

•

A entrada dos espectadores 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 espectadores;

•

A saída dos espectadores da sala deve ser realizada, de preferência, por local
diferente da entrada, no sentido do lugar mais próximo da saída para o mais
afastado, evitando o cruzamento entre espectadores;

•

A entrada do público inicia-se 30 minutos antes da hora do início do espetáculo;

•

Os bilhetes são adquiridos previamente por via online no website do Festival
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Umundu Lx 2020;
•

Os lugares irão estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação no
chão, outros elementos fixos), dando preferência a lugares sentados,
cumprindo um distanciamento físico entre espectadores de 1,5 metros em
espaços exteriores e 2 metros em espaços interiores;

•

Onde haja necessidade de circulação de público, deverá ser mantido o
distanciamento de 1,5 metros entre indivíduos, respeitando as marcações ou
delimitações;

•

Agradece-se aos espectadores que se mantenham no lugar indicado do início
ao fim do espetáculo;

•

Pede-se aos espectadores que façam os possíveis para evitar o uso das casasde-banho nos locais de espetáculo e a deambulação pelo recinto.

Bancas na Feira:
•

Distanciar as bancas 2 metros;

•

Delimitação do espaço de refeições com barreiras físicas;

•

Proceder à desinfeção prévia da mesa e cadeiras, respeitando a Orientação
014/2020 de 21/03/2020 – Limpeza e desinfeção de superfícies em
estabelecimentos de atendimento ao público e similares;

•

Utilização de máscara comunitária/cirúrgica é obrigatória durante a
permanência e circulação no espaço, sendo dispensável exclusivamente
durante a ingestão de alimentos/bebidas, sendo removida apenas nesse
momento.
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