PLANO DE CONTINGÊNCIA DA UPASD
MEDIDAS A ADOTAR
FASE 1 – ALERTA
Caracterização
!
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1.! Informação nas Igrejas e Instituições
A.! AFIXAÇÃO DE CARTAZES e imagens de caráter preventivo e
informativo.
B.! ANÚNCIOS nas reuniões gerais (igrejas, reuniões de pessoal nas
Instituições).
C.! O Departamento de Saúde fará chegar às igrejas material oficial para
o efeito, através de recursos audiovisuais.
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2.! Pessoas que devem EVITAR estar nas igrejas/Instituições
Pessoas que apresentem os seguintes sintomas:
A.! TODAS AS PESSOAS COM SINTOMAS tais como: tosse, corrimento
nasal, espirros, dor de garganta, febre, dores no corpo semelhantes às
da Gripe, dificuldade respiratória.
B.! TODAS AS PESSOAS provenientes ou que tenham estado em
contacto com pessoas provenientes de regiões fortemente atingidas
pelo vírus da COVID-19.
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3.! Nas instalações das igrejas e Instituições da UPASD:
A)! DEVEM SER ABOLIDAS AS TOALHAS DE PANO DE TODAS AS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DAS COZINHAS.
B)! Todas as superfícies sujeitas a contacto manual devem ser limpas
frequentemente com um produto desinfetante (exs.: maçanetas das
portas, pegas, corrimãos, interruptores, torneiras, balcões de
atendimento ao público, microfones e teclados, entre outros).
C)! Devem existir MÚLTIPLOS dispensadores de desinfetante COM
ÁLCOOL (a 70%), em lugares de circulação nas igrejas, nos
escritórios e nas Instituições.
Os dispensadores devem estar localizados em locais BEM VISÍVEIS e
à entrada de cada área de passagem (exs.: na área de receção das
igrejas, à entrada de cada corredor, à entrada do salão de igreja, etc.).
D)! Junto a cada embalagem de desinfetante, deverá ser colocado um
CARTAZ com recomendações sobre o Coronavírus da COVID-19.
E)! Os espaços devem ser ampla e suficientemente arejados.
F)! A lotação máxima dos espaços deve ser respeitada.
G)! Os rececionistas devem ser apoiados/acompanhados por profissionais
de saúde, quando possível, para melhor saberem lidar com
potenciais situações de risco.
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4.! Contenção social:
SÃO DESACONSELHADOS OS CUMPRIMENTOS QUE INCLUAM
CONTACTO FÍSICO (aperto de mãos, beijinhos e abraços), incluindo os
cumprimentos habituais na receção e no final das reuniões, pelos
Oficiantes.
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5.! Estilo de vida:
Implementar/manter hábitos de vida saudáveis que ajudem a fortalecer o
sistema imunitário, nomeadamente, o DESCANSO adequado e a
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, com o reforço no consumo de frutas (ricas
em vitamina C), verduras e água.
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6.! Linha Saúde 24:
No caso de sintomas suspeitos, entrar em contacto com a Linha Saúde 24
– Tel.: 808 24 24 24.
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FASE 2 – PERIGO IMINENTE
Caracterização
!

Risco muito elevado declarado pelas Autoridades competentes, OMS e DGS.
Confirmação de casos positivos em território nacional.
Mecanismos
!

Acionado por decisão da Administração da UPASD.
MEDIDAS
1.! Medidas Fase 1. Intensificação das mesmas.
!

2.! Eventos:
A)! Congressos e encontros nacionais e regionais no território da
UPASD. Avaliação caso a caso de cada evento, de acordo com as
orientações das Autoridades públicas e da UPASD. Possível
suspensão de eventos.
B)! Excursões em território nacional. P-()&'*%*9"#*)*3
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3.! Nas instalações das igrejas e Instituições da UPASD:
A)! Suspender os cumprimentos que incluam contacto físico (aperto de
mãos, beijinhos e abraços), incluindo os cumprimentos habituais na
receção e no final das reuniões, pelos Oficiantes.
B)! Suspender a recapitulação da Lição nas Unidades de Ação,
substituindo-a por Classe em conjunto.
C)! Nas Classes Infantis, reforçar os seguintes cuidados: restringir o
contacto físico, utilizar frequentemente toalhetes para minimizar
potenciais meios de contaminação e reforçar a higienização dos
espaços: retirar objetos desnecessários.
Nota: As crianças devem permanecer em casa em caso de febre,
tosse ou dificuldade respiratória. O mesmo se aplica às atividades
com os Clubes de Desbravadores.
D)! Evitar intercâmbio de membros e frequentadores das nossas igrejas,
com o objetivo de limitar e monitorizar possíveis contágios.
E)! Suspender refeições comunitárias.
F)! Suspender as Cerimónias de Santa Ceia.
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4.! Máscaras:

Utilização de máscaras recomendada quando em visitação a pessoas
fragilizadas ou doentes.
5.! Pessoas que deveriam evitar estar nas igrejas:
– Viajantes oriundos das áreas atingidas ou pessoas que tenham tido
contacto com alguém infetado, por um período mínimo de 14 dias.
– Doentes crónicos e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade.

O'

!

6.! Informação:
Veicular antecipadamente que, no caso de fecho temporário das igrejas,
na fase 3, o link oficial e exclusivo para transmissão do Culto e da Escola
Sabatina é: www.adventistas.pt/direto
FASE 3 – EMERGÊNCIA
Caracterização
!

Casos confirmados numa congregação local, num DISTRITO PASTORAL, ou
Situações de contágio muito elevado num raio de 50km a partir do foco de risco
contemplando a igreja.
Mecanismos
!

Acionado por decisão da Administração da UPASD ou por decisão das
Autoridades de Saúde Pública competentes.
MEDIDAS
!

1.! Medidas Fase 1 e 2. Intensificação das mesmas.
!

2.! Suspensão de todos os encontros:
Suspensão temporária de todo o tipo de reuniões públicas no Distrito
Pastoral, de acordo com a avaliação de impacto geográfico local,
regional ou nacional.
!

3.! Suspensão excecional:
Mesmo sem casos confirmados nas igrejas, a Administração da UPASD,
em consonância com o Diretor da Região Eclesiástica e os Ministros de
Culto dos Distritos Pastorais correspondentes, pode decretar a suspensão
temporária de todo e qualquer serviço religioso nas igrejas e nos grupos
que se encontrem dentro de um raio de 50km a partir do foco de risco.
Existe uma maior probabilidade da adoção desta medida administrativa
excecional nas congregações com elevado trânsito migratório,
nomeadamente turístico, ou que se encontrem em situações de contágio
iminente muito elevado.
!

4.! Comunicação e assistência pastoral:
Privilegiar nesta fase o uso de telefone e formas de comunicação com
recurso à internet. Só em situações muito pontuais e com todas as
precauções que forem adequadas, fazê-lo pessoalmente.
!

5.! Escola Sabatina e Culto:
Por internet, transmitidos pela UPASD, e orientações específicas para
obreiros.

Lisboa, 2 de março de 2020.

_____________________________
Presidente da UPASD

_______________________________
Departamento de Saúde da UPASD
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