Medidas, Orientações e Recomendações
Património Cultural em Segurança
Estamos conscientes da nossa responsabilidade para com o País, seguindo as orientações da
Direção-Geral da Saúde, da Autoridade para as Condições de Trabalho, do Ministério da Cultura,
dos Municípios e das regras do Governo em matéria de gestão de crises.
Com responsabilidade cívica, pretendemos um distanciamento de segurança e uma aproximação
social, inserida no Plano Sanitário de Prevenção de Riscos, o qual visa combater a disseminação
da COVID-19, tendo sido criado para o efeito um Grupo Interno de Acompanhamento de Retoma
(GIAR).

Acesso a instalações e regras de higiene e saúde:
1. Caso tenha qualquer sintoma associado à COVID-19, ou tenha estado em contato com
alguém infetado, contacte a linha SNS24 (808 24 24 24) e visite-nos mais tarde;
2. Uso obrigatório de máscara no Centro de Interpretação;
3. Desinfeção obrigatória de mãos à entrada;
4. Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o
antebraço;
5. Recomendamos a marcação prévia da visita;
6. Ao balcão de atendimento deverá dirigir-se apenas uma pessoa por grupo;
7. O acesso em grupo ao Centro só pode ser realizado com um máximo de 5 pessoas, sendo
da mesma família;
8. Só é permitida a entrada a 2 grupos de forma intercalada;
9. O Centro está encerrado durante o período de almoço para desinfeção (das 13h às 14h).

Visitas:
1. Evite o contacto direto com os funcionários;
2. É proibida a permanência de mais do que 5 pessoas (+ guia-intérprete) em simultâneo, em
cada sala do Centro;
3. É obrigatória a higienização das mãos nas salas que impliquem interação com
equipamentos tecnológicos;
4. É obrigatório respeitar as regras de distanciamento social durante as visitas guiadas.

Uso de outros espaços:
1. O espaço da cafetaria está fechado ao público;
2. O acesso aos sanitários deve ser feito apenas por uma pessoa de cada vez.
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