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ENQUADRAMENTO
A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, no dia 11
de março de 2020, e foram adoptadas diversas medidas restritivas em Portugal, para conter
a transmissão do vírus.
O acesso a espaços e actividades culturais e de lazer é muito importante para a população,
para a sua saúde, com a manutenção de hábitos sociais e culturais e, sobretudo, para um
pleno acesso ao conhecimento e à cultura, como pilar fundamental para a transformação da
sociedade, contribuindo para a formação de cidadãos activos e críticos.
Os espaços culturais, pelas suas características, e o Fórum Cultural José Manuel Figueiredo
em particular, representam locais de risco de transmissão da COVID-19, devido à elevada
afluência e rotatividade de pessoas (espectadores, artistas, funcionários, técnicos externos).
As presentes normas procedem à definição das medidas de prevenção da transmissão da
COVID-19 no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo.
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO
E CONTROLO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19
1) Disponibilização de solução desinfectante das mãos em vários locais do edifício;
2) Material de divulgação afixado, no sentido de incentivar a lavagem frequente de mãos e sua desinfecção,
informando também sobre as formas de transmissão da COVID-19;
3) Mensagem de voz no início das sessões e espectáculos para informar sobre as regras de permanência no
auditório e modo de saída do espaço no final da sessão;
4) O funcionamento do sistema de ventilação é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar, e é garantida a
sua manutenção.

ENTRADA, CIRCULAÇÃO
E SAÍDA DE UTILIZADORES
1) Os utilizadores que apresentem sintomatologia compatível com COVID-19 devem abster-se de frequentar o
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo;
2) Não é permitido fumar junto à entrada principal do edifício durante o período de acesso às sessões/espectáculos, e também durante o período de saída das iniciativas, para evitar a concentração de pessoas neste local
e permitir a circulação de espectadores;
3) É obrigatória a utilização de máscara de protecção em todo o edifício, inclusivamente durante a sessão de
cinema ou espectáculo. Esta obrigatoriedade é apenas aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos,
conforme legislação em vigor;
4) Na entrada do edifício - Porta principal e Porta dos Artistas - é obrigatório limpar os sapatos em tapete com
solução desinfectante existente para o efeito;
5) À entrada e saída do edifício é obrigatória a higienização das mãos;
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6) A validação de bilhetes será efectuada com verificação visual e/ou dispositivo de leitura óptica no primeiro
ponto de controlo situado junto à porta principal;
7) A validação de certificados digitais (Certificado Digital COVID da EU; Comprovativo de vacinação que ateste
o esquema vacinal completo, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID -19; Comprovativo de
realização laboratorial de teste com resultado negativo de acordo com o Decreto-lei n. 54-A/2021 de 25 de
junho) será efectuada com verificação visual e/ou dispositivo de leitura óptica no primeiro ponto de controlo
situado junto à porta principal;
8) O elevador apenas será utilizado por pessoas com mobilidade reduzida;
9) Existem marcas indicativas no chão de forma a promover o distanciamento físico que garantem a indicação
da separação de dois metros entre utilizadores;
10) A entrada dos espectadores no auditório deve ser realizada por ordem de fila/chegada;
11) A saída dos espectadores da sala será realizada por local diferente da entrada, no sentido do lugar mais
próximo da saída para o mais distante desta, evitando o cruzamento entre espectadores, e devem aguardar
instruções dos assistentes de sala, permanecendo sentados no seu lugar.

BILHETEIRA
1) A bilheteira funcionará no horário habitual;
2) Todas as iniciativas estão sujeitas à reserva de bilhete;
3) O levantamento dos bilhetes deverá ser efectuado até à véspera da sessão/espectáculo, de forma a evitar a
concentração de pessoas junto à bilheteira/porta principal de acesso no horário da sessão/espectáculo;
4) Os espectadores deverão chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência face à hora marcada da
sessão/espectáculo, para se iniciar os procedimentos de higienização das mãos, limpeza da sola dos sapatos
nos tapetes próprios, validação de bilhetes e validação dos certificados digitais ou comprovativos laboratoriais.
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DISPOSIÇÃO DE PÚBLICO E LOTAÇÃO
De acordo com a legislação em vigor a lotação do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo é a total conforme
figura em anexo.
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SERVIÇOS SUSPENSOS
O serviço de bar encontra-se suspenso por não ter acessos autónomos que evitem a aglomeração de pessoas
na entrada e saída do auditório.

FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES E ESPECTÁCULOS
1) Recomenda-se que os espectáculos e sessões de cinema não tenham intervalo e, no caso de terem, recomenda-se aos espectadores que permaneçam nos seus lugares;
2) No caso de necessidade imperiosa de saída do espectador este deverá respeitar os circuitos estabelecidos;
3) A abertura de portas da sala do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo é efectuada pelos assistentes de sala;
4) Após o início da sessão ou espectáculo não é autorizada a entrada na sala por parte de espectadores.

EQUIPAS TÉCNICAS E ARTÍSTICAS
1) Todos os promotores de espectáculos ou sessões são obrigados a garantir o envio de uma lista com o nome
dos elementos das respectivas comitivas, ficando o acesso ao FCJMF condicionado às pessoas indicadas;
2) Cada trabalhador/ técnico de palco exterior ao FCJMF deverá ter o seu estojo para ferramentas leves de
forma a reduzir a partilha de ferramentas;
3) Serão colocados recipientes com solução asséptica de base alcoólica junto às zonas que têm equipamento/
ferramentaria técnica partilhada;
4) O equipamento técnico electrónico partilhado (consolas, gravadores etc..) será frequentemente higienizado,
sem comprometer a sua segurança e normal funcionamento;
5) Não é permitido ligar o ar condicionado nos camarins;
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6) Em cumprimento da legislação em vigor, é ainda obrigatória a utilização de máscara por todos os utilizadores,
corpos artísticos, equipas técnicas e restantes funcionários, exceptuando-se os membros dos corpos artísticos
durante a sua actuação em cena ou ensaios, devendo, apenas neste caso, utilizar a máscara até à entrada em
palco e após a saída de cena;
7) Em cumprimento da legislação em vigor, é ainda obrigatória a apresentação de certificado digital COVID
da EU, comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo, há pelo menos 14 dias, com uma
vacina contra a COVID -19 ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELATIVAMENTE
À LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EDIFÍCIO
1) Os materiais a utilizar na desinfecção bem como os equipamentos de protecção individual, seguem o disposto
no Orientação nº 014/2020 “Limpeza e desinfecção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares” da DGS e no Plano de Contingência da Câmara Municipal, operacionalizado pela Divisão de
Recursos Humanos/Sector de Serviço Auxiliares e Logísticos;
2) A higienização e desinfecção dos espaços será efectuada antes e depois da realização das sessões/espectáculos.

NORMAS E ORIENTAÇÃO
O Fórum Cultural José Manuel Figueiredo adaptará permanentemente as presentes normas, face às orientações
recebidas e às instruções dadas pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho, e pela Direcção Geral de
Saúde.
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Moita, 10 de janeiro de 2022.

P.11

ANEXO I | SINALÉTICA DE CIRCULAÇÃO

P.12

Nº 89/22 - GIRP/CMM

