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MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS COVID-19
para o setor do Turismo nos Açores

CAPÍTULO 9.
MUSEUS, CENTROS
DE INTERPRETAÇÃO
E BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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9.1 MEDIDAS DE GESTÃO GERAIS
• P
 lano de contingência interno escrito e operacional (circular normativa DRS/
CNORM/2020/11 de 28 de Fevereiro e circular Informativa nº 37, de 03 de
maio de 2020);
• R
 espeitar as lotações máximas de cada um dos espaços que deve ser definida de forma a garantir o distanciamento físico entre os visitantes;
• A
 entrada de pessoas deve ser efetuada de forma individual e espaçada, de
forma a garantir o distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas,
excetuando-se pessoas que sejam coabitantes.
• Museus, Monumentos, Centros de Interpretação e similares, 1 visitante por 20 m2;
• B
 ibliotecas, Livrarias e Arquivos, 1 visitante por 20m2 no interior dos estabelecimentos e devem ser atribuídos lugares reservados nas salas de leitura,
de forma a manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas
que não sejam coabitantes, podendo as salas de leitura/consulta de continuação só estar disponíveis mediante marcação prévia;
• E
 m ambos os casos, sempre que o espaço for exclusivamente ocupado por
um grupo “fechado” de turistas, numa visita promovida no âmbito de uma
atividade turística, o limite de lotação não é aplicável;
• S e houverem espaços ou áreas destinadas ou que convidem à leitura sem
garantia de separação e distanciamento físico entre visitantes, excetuando-se as salas definidas para o efeito, estas devem ser encerradas e o mobiliário (ex.: bancos, cadeiras, entre outros) deve ser retirado.

• Assegurar stock de equipamentos de proteção individual para os colaboradores;
• A
 ssegurar stock de materiais de limpeza de uso único, sobretudo panos de limpeza e toalhetes de limpeza humedecidos em desinfetante, lixívia ou álcool a
70º;
• P
 romover ações de sensibilização e treino a todos os colaboradores sobre a
COVID-19, e como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de
infeção;
• I mplementar métodos de atendimento, credenciação e validação de entradas
que permitam gerir fluxos e evitar aglomerados de visitantes;
• U
 so de máscara obrigatório no interior das instalações. Para não se rejeitarem
visitantes que não tenham máscara, poderá ser equacionada a disponibilização de máscaras;
• P
 rivilegiar e incentivar o pré-pagamento, ou meios de pagamento automático,
de preferência “contactless” dos ingressos, ou quaisquer serviços contratados
ou vendidos;
• A
 ssegurar a limpeza dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) na presença do cliente;
• P
 rivilegiar os canais digitais e meios eletrónicos para publicitação dos programas e distribuição de informação aos visitantes;
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• Q
 ualquer tipo de material (ex.: brochuras, merchandising, livros, etc.) não
deve estar acessível de forma direta ao visitante, recomendando-se a sua
entrega individualizada;
• A
 ssegurar o distanciamento físico mínimo de 2 metros entre postos de trabalho e evitar que estejam sentados frente a frente. Se não for possível, colocar barreira física entre colaboradores;
• N
 as áreas de atendimento assegurar que existe distanciamento físico mínimo de 2 metros entre colaboradores e visitantes. Se tal não for possível,
colocar barreira física entre ambos (ex.: barreira de acrílico);
• D
 efinir fluxos de entrada, saída e circulação nas áreas de visita (preferencialmente de sentido único), devidamente sinalizados (ex.: marcação no chão),
salvaguardando sempre o distanciamento físico preconizado;
• L imitar a visita a espaços exíguos e aplicar processos para minimizar o cruzamento de visitantes em pontos de estrangulamento;
• I mplementar procedimentos para reduzir a concentração de pessoas junto
de equipamentos interativos e outros pontos de visita;
• E
 spaços de visitação exteriores, recomenda-se o uso de máscara e o cumprimento do distanciamento físico e regra de etiqueta respiratória;
• A
 consulta de livros ou documentos de forma continuada deve ser efetuada
apenas nos locais destinados para o efeito, com garantia de distanciamento
físico.

• N
 as áreas com lugares sentados (para exibição de filmes; palestras, etc.) implementar procedimentos para assegurar o distanciamento físico de 2 metros entre os presentes;
• C
 olocar solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em áreas comuns,
locais de passagem frequente e zonas de espera, e incentivar o seu uso (ex.:
através de afixação de pósteres informativos);
• A
 fixar cartazes exemplificativos dos procedimentos de etiqueta respiratória
e higienização das mãos em locais visíveis, e em vários idiomas;
• A
 ssegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar através da abertura de portas e janelas;
• U
 so de ar condicionado, deve ser feito em modo de extração. Sempre que
possível, as unidades de tratamento de ar com recirculação devem funcionar a 100% de ar novo;
• E
 quipamentos cedidos, ou alugados aos clientes devem ser desinfetados
após cada utilização (Ex:. áudio-guias, óculos de RV, lanternas, capacetes,
etc.);
• F
 ragmentar as visitas de grupo, limitado a um máximo de 20 pessoas, por
forma a reduzir o número de visitantes em simultâneo;
• A
 cautelar que os parceiros envolvidos na utilização dos espaços (ex.: Profissionais de informação turística, monitores, etc.) zelam pelas normas de higiene e segurança definidas, nomeadamente o distanciamento físico entre
visitantes, regras de uso de EPI’s e de higienização das mãos;

• Os
 colaboradores não devem partilhar objetos ou equipamentos individuais
entre si (ex.: aparelhos de comunicação, ferramentas, microfones, lanternas,
capacetes, etc.). Se por imperativo operacional tiverem que o fazer, os equipamentos devem ser desinfetados entre cada utilizador;
• I mplementar medidas que assegurem distanciamento físico de 2 metros nas
copas/ cozinhas (ex. alterar disposição de mesas e cadeiras, etc.), bem como
minimizar a aglomeração de pessoas (ex.: escalonar horários de acesso, etc.);
• A
 ssegurar a existência de contentor de resíduos com abertura não manual
e saco plástico;
• O
 s equipamentos de proteção individual (ex.: máscaras, luva, etc.) e os produtos de limpeza ou desinfeção (ex.: toalhas de papel e toalhetes) de uso único, depois de utilizados e quando não tenham de ser tratados como resíduos
perigosos, devem ser acondicionados num contentor de resíduos específico
e devidamente identificado, preparado com saco de plástico resistente e
descartável. Após o enchimento, o saco deve ser bem fechado e encaminhado para o sistema municipal de recolha de resíduos indiferenciados;

• O
 acesso a zonas interiores de bengaleiro é exclusiva aos colaboradores
destacados para o serviço. Estes devem assegurar o distanciamento, ou a
proteção das peças entregues pelos visitantes;
• A
 distância física de 2 metros entre pessoas que não sejam da mesma família deve ser, salvo por impedimento operacional e/ou de segurança, sempre
respeitada durante toda a visita;
• A
 indumentária de trabalho dos colaboradores que façam atendimento ao
público, deve ser exclusiva para o local de trabalho, e deve ser mudada diariamente. A roupa deve ser colocada num saco fechado, que só deverá ser
aberto imediatamente antes da colocação na máquina de lavar roupa. O
saco deve ser colocado no lixo (ou lavado), e o vestuário deve ser lavado
com um programa de pré-lavagem + lavagem a temperatura de 60 a 90ºC,
seguido de um ciclo de desinfeção química, também em máquina;

• D
 efinir um reforço do plano de limpeza e higienização das instalações (de
acordo com a circular informativa CINF/2020/20 de 23 de Março);
• A
 limpeza húmida é sempre preferível à limpeza a seco, uma vez que esta
última põe em movimento no ar as gotículas nas quais o vírus pode estar
contido e transforma-as em aerossóis. No entanto são admissíveis aspiradores a seco com filtros HEPA (high eficiency particulate air) ou aspiradores
com reservatório de água, desde que a água seja substituída e o reservatório lavado entre cada uma das áreas a aspirar;
• A
 ssegurar que o pessoal encarregado da limpeza está protegido com EPI’s
(máscara, luvas, óculos; avental, etc.);
• D
 esinfetar com mais regularidade os equipamentos e as superfícies onde
todos tocam frequentemente (ex.: puxadores de portas; corrimãos, interruptores, etc.);
• G
 arantir que as instalações sanitárias são usadas por uma única pessoa de
cada vez, e que existem meios de desinfeção entre usos, à disposição dos
próprios clientes;
• N
 ão permitir o uso de aparelhos de secagem das mãos, privilegiando o uso
de papel das mãos descartável;
• A
 s instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas, preferencialmente, com produto que contenha na composição detergente e desinfetante, porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza
deve ser, no mínimo, 2 vezes ao dia;
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9.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS
9.2.1 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

• O
 acesso e consulta de documentos e livros deve ser feito preferencialmente mediante marcação prévia e usando meios eletrónicos;
• Não permitir o livre acesso dos clientes a estantes e escaparates;
• I mplementar procedimentos que assegurem a distância mínima de 2 metros
entre pessoas nas salas, ou áreas de leitura, salvo se forem da mesma família;
• E
 stabelecer zonas diferentes para a recolha e entrega de qualquer material,
que deve ser feito individualmente e diretamente ao cliente;
• O
 s colaboradores devem garantir a higienização das mãos, antes do manuseio de qualquer material a entregar, ou a utilização de luvas;
• N
 a consulta e leitura presencial o cliente tem que obrigatoriamente desinfetar as mãos com Solução de Base Alcoólica (SABA) antes e após o manuseamento dos documentos e livros;
• E
 m caso de empréstimo domiciliário, e se possível, implementar um sistema
de quarentena (72hrs) dos documentos e livros devolvidos antes de poderem ser novamente requisitados;
• E
 xemplares de documentação solicitadas pelo cliente devem, se tal for possível, ser entregues / enviados em suporte digital (ex.: cópias, certidões, etc.);
• N
 ão permitir, em nenhuma circunstância, o manuseamento e a partilha de
documentos e livros entre clientes;
• Q
 ualquer material e equipamento de uso comum (ex.: computadores, cadeiras, mesas, lupas, etc.) deve ser desinfetado entre clientes;

