União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça

Comunicado 2/2020
18-03-2020
APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O SARS-CoV-2 e MEDIDAS TEMPORÁRIAS
PARA REDUZIR RISCOS DE EXPOSIÇÃO E CONTÁGIO AO COVID-19

1. Na

sequência

da

evolução

epidemiológica

do

Covid

-19,

considerando

as

recomendações da Direção Geral de Saúde e as orientações da Proteção Civil de
Torres Vedras, o Executivo da União das Freguesias, aprovou no passado dia
16/03/2020 o Plano de Contingência Interno da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, que pretende orientar a atuação da
Junta de Freguesia e da Escola 4G perante situações suspeitas e/ou confirmadas de
infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. O Plano contempla ainda a redução dos
riscos para a saúde de todos os trabalhadores da autarquia, tentando garantir a
continuidade dos serviços em segurança.
2. De acordo com orientações da DGS, Proteção Civil de Torres Vedras e com o seu
Plano de Contingência, toma as seguintes medidas temporárias com vista a
reduzir os riscos de exposição e contágio, dentro da sua comunidade:
•

Encerramento do atendimento ao público na Junta de Freguesia em Campelos e
Outeiro da Cabeça e dos serviços de exterior.

•

Os velórios e funerais estão limitados a 10 pessoas em simultâneo nas igrejas e
casas mortuárias de forma a evitar a concentração de pessoas e garantir a distância
social entre as pessoas;

•

Apela-se à não utilização dos Parques Infantis.

•

Solicita-se às Associações e serviços de Café/ Restauração que continuam a estar
abertos que cumpram com o limite de número de mesas para 1/3 da sua ocupação
habitual de forma a evitar a concentração de pessoas e garantir a distância social
entre os clientes;

•

Solicita-se aos serviços de alimentação que limitem o número de clientes em
simultâneo de forma a evitar a concentração de pessoas e garantir a distância social
entre os clientes;

Se necessitar de algum serviço que não possa ser adiado da Junta de Freguesia, pode e deve entrar em
contato usando o telefone 917344397 ou o endereço eletrónico freguesiacampelosouteiro@gmail.com
Caso a situação evolua desfavoravelmente e em articulação com as entidades acima referidas, poderão
ser tomadas outras medidas adicionais.
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