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REABERTURA DO MUSEU

A Organização Mundial de Saúde declarou a COVID-19 como pandemia, no dia 11 de março de 2020 e no
seguimento desta declaração várias medidas foram adotadas para conter a expansão da doença.
No contexto nacional, o Estado de Calamidade, foi decretado pelo Presidente da República e vigorou entre 19 de
março e 2 de maio. A este sucedeu o Estado de Calamidade, declarado pelo Concelho de Ministros, com data de
início a 3 de maio e ainda em vigor.
Por resolução do Concelho de Ministros, foi estabelecida uma estratégia de levamento gradual das medidas de
confinamento. Enquadrando a estratégia nacional, apresentamos as medidas de segurança para o Museu Nacional
de História Natural e da Ciência.

REABERTURA DO MUSEU

TOMAMOS UMA SÉRIE DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE
SAÚDE, DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, DA DIREÇÃO GERAL
DO PATRIMÓNIO CULTURAL E DO ICOM*
* International Council of Museums

REABERTURA DO MUSEU
MEDIDAS DE SEGURANÇA
GERAIS
- promoção das medidas de prevenção sanitárias ao nível individual: etiqueta respiratória, lavagem frequente das
mãos, distanciamento social
- monitorização de sintomas, nomeadamente da temperatura corporal
- uso de máscara é obrigatório para todos
- identificação dos contentores específicos para a recolha de luvas e de máscaras usadas
- disponibilização de desinfetante para as mãos em diversos pontos da zona pública e da zona técnica
- reforço da limpeza e desinfeção
- desativação dos secadores de mãos nos WC’s
- implementação de dois circuitos de circulação, para o público e para colaboradores e equipas técnicas (ver mapa)
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REABERTURA DO MUSEU
MEDIDAS DE SEGURANÇA
COLABORADORES

- colaboradores em teletrabalho rotativo
- redução do número de colaboradores por gabinete
- disponibilização de 2 máscaras por dia, por colaborador
- disponibilização de viseiras de proteção para os colaboradores que realizam o atendimento ao público
- disponibilização de luvas
- reforço da limpeza e desinfeção nos espaços técnicos (WC’s, gabinetes, corrimões, maçanetas)
- a utilização dos micro-ondas limitada a um colaborador de cada vez e é desinfetado a cada utilização

REABERTURA DO MUSEU
MEDIDAS DE SEGURANÇA
VISITANTES E ESPAÇO PÚBLICO
- limitação do número de visitantes, em simultâneo, a 138
- uso de máscara obrigatório durante a visita ao Museu
- acesso sujeito a controlo da temperatura corporal, admissão condicionada a visitantes com menos de 38ºC
- admissão de grupos até 5 pessoas
- implementação de novo circuito de visita unidirecional
- criação de novas atividades para grupos mais pequenos (até 5 pessoas)
- suspensão do uso de folhetos em papel
- recolha do bancos ao longo do percurso
- disponibilização de desinfetante para as mãos do espaço público
- reforço da limpeza e desinfeção nos espaços públicos (WC’s, balcão de atendimento, corrimões, maçanetas)

REABERTURA DO MUSEU
MEDIDAS DE SEGURANÇA
ACESSO ÀS COLEÇÕES
- reforço da limpeza e desinfeção das salas de consulta
- redução o número de visitantes por sala
- uso obrigatório de máscara, luvas e bata
- durante a consulta, devem ser cumpridas as medidas de prevenção sanitárias ao nível individual: etiqueta
respiratória, lavagem frequente das mãos, distanciamento social
- sempre que possível, o consultante deve trazer o seu próprio material de apoio (craveira, pinça, etc.)
- os óculos de proteção, devidamente desinfetados, são obrigatórios, em caso de utilização de equipamento ótico
- os objetos consultados serão colocados em quarentena, durante um período de 10 dias
- para mais informação consulte https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/node/3000

FÉRIAS NO MUSEU
MEDIDAS DE SEGURANÇA
- 5 crianças no máximo por grupo, em cada semana
- distanciamento de 1,5m entre todos e arejamento dos espaços
- salas, WC’s, mesas, cadeiras, superfícies e objetos limpos e desinfetados diariamente
- atribuição de mesas individualmente e com lugar marcado, para atividades e refeições; mesas colocadas junto de
paredes e janelas
- material individual para cada atividade
- higienização das mãos antes e depois de cada atividade e das refeições
- uso obrigatório de máscara nos adultos em todos os espaços e atividades
- uso obrigatório de máscara nas crianças durante atividades/visitas em espaços fechados (duração máx. 60 min.)
- as crianças não deverão trazer brinquedos de casa
- oferta de cantil e de bolsa para colocação de máscara, exclusivos e identificados

RETOMA DAS VISITAS LIVRES
JARDINS BOTÂNICOS

MEDIDAS DE SEGURANÇA
- limitação do número de elementos por grupo, a 10 visitantes
- uso de máscara aconselhado durante a visita aos Jardins
- acesso sujeito a controlo da temperatura corporal, admissão condicionada a visitantes com menos de 38ºC
- admissão de 6 grupos no Jardim Botânico de Lisboa e 10 grupos no Jardim Botânico Tropical, em simultâneo
- definição de percurso para cada um dos grupos, evitando que as suas trajetórias se cruzem (distribuídos à
chegada)
- promoção da higienização das mãos, à entrada e saída
- recomendação da utilização dos WC’s por um visitante de cada vez
- recomendação da utilização dos WC’s junto à bilheteira, no Jardim Botânico de Lisboa , evitando
congestionamentos no WC, no interior do jardim
- não é permitido fazer pic-nic’s no interior dos Jardins
- a visita deve durar até de 2 horas, no máximo, de forma a permitir a entrada de outros grupos, no mesmo dia

CEDÊNCIAS DE ESPAÇOS

- para informações sobre as novas normas de cedências de espaços, consultar espacos@museus.ulisboa.pt

Agradecemos o apoio do Núcleo de Sustentabilidade dos Serviços Centrais da Universidade de
Lisboa.

