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Retoma das atividades no Salão Nobre da Junta de 
Freguesia de Bertiandos, Cantina e CCB – Centro Cultural 

de Bertiandos (antiga Escola Primária). 
 
De acordo com as diretrizes das entidades oficiais, Direção Geral de Saúde e 
Câmara Municipal, em virtude de o governo também já ter decretado a 
reabertura a partir de 1 de junho de todos os espaços culturais como 
equipamentos sociais, escolas, teatros, salas de espetáculos e auditórios. 
 
Em observância da segurança, a partir de 1 de junho data previsível da 
retoma das atividades realizadas nos espaços acima referidos, temos 
implementado um plano de contingência face ao covid-19, que entra em vigor 
na referida data e até informação em contrário, de acordo com instruções 
atualizadas e a fornecer futuramente pelas entidades oficiais sobre o assunto.  
  
O Plano de contingência adaptado para a fase atual, no qual contempla 
procedimentos de prevenção da infeção, serão adotadas medidas que 
assegurem a segurança das pessoas, que terá algumas alterações ao habitual 
funcionamento, com limitações, para que todos os praticantes/utilizadores 
sintam a máxima segurança, designadamente:   
  

1.º - A lotação na sala será limitada ao número máximo de 12 a 14 
praticantes/utilizadores, cumprindo assim a norma da limitação de pessoas em locais 
fechados. 
  
2.º - Informar os praticantes/utilizadores sobre a obrigatoriedade do uso da máscara 
ou viseira de proteção individual e impedir a entrada de quem não for portador da 
mesma. 
  
3.º - A cada estabelecimento cultural acima mencionado, todos estão obrigados a 
utilizar o gel nas mãos, antes e no final das aulas, gel esse que será disponibilizado pela 
respetiva entidade promotora de cada atividade.  
  
4.º - Nesta fase e até informação em contrário, os praticantes/utilizadores devem 
manter uma distância física mínima de 2 metros entre cada praticante.  
  
5.º - Gerir o acesso à sala de modo a evitar a concentração de pessoas à entrada da 
mesma ou situações de espera no interior, garantindo sempre o distanciamento físico 
de pelo menos 2 metros.  

(Continua) 



 

____________________________________________________________________________________

Freguesia de Bertiandos • Tel. 258 751 314 • Rua do Olival N.º 1 • 4990-550 Bertiandos  

Email: junta_bertiandos@hotmail.com – www.bertiandos.net 

 

 

 
 
 
 
6.º - Colocação quando necessário, por parte da entidade promotora de cada 
atividade, de marcas removíveis, que indiquem distâncias mínimas entre os 
praticantes/utilizadores e respetivo local onde devem permanecer durante toda a 
sessão. 
 
 
7.º - Manter, se possível, as portas e janelas abertas para manter o ambiente limpo, 
seco e bem ventilado promovendo o arejamento natural dos espaços e 
simultaneamente minimizar o contacto com a porta e as respetivas maçanetas, e ou 
estabelecer medidas eficazes de higienização das mesmas.   
    
8.º - Interditar formas de cumprimento que envolvam o contacto físico. 
 
9.º - Afixar este plano de contingência e as regras de etiqueta respiratória em local 
visível pelos praticantes/utilizadores e incentivar para o respetivo cumprimento.  
 

 10.º - Danças de Salão: Nos momentos em que dançar a par, os alunos não poderão 
trocar de par, sendo as aulas só com casais ou pares fixos, alunos ou alunas sem par, 
devem combinar entre eles no seio da escola, um par fixo e durante este período de 
contingência e de calamidade pública, devem manter sempre esse par como certo.  
 

   
Entre estas condições, poderemos acrescentar ainda mais algumas restrições 
que nos seja imposta pelas entidades competentes. 
 

Bertiandos, 17 de maio de 2020 

A Presidente da Junta de Freguesia de Bertiandos 

 


