GESTÃO DE RISCO PANDÉMICO
NO ATO ELEITORAL

PRESIDENCIAIS 2021
Orientações da Autoridade Local de Saúde para os
membros das mesas de voto e para os eleitores

MISSÃO

Minimizar o risco de contágio no ato
eleitoral:
Entre eleitores
Entre eleitores e elementos da
mesa
Entre elementos da mesa

MEDIDAS GERAIS

Uso de máscara
Distanciamento (2 metros)
Higiene e desinfeção das mãos
Etiqueta Respiratória - espirrar ou tossir para o cotovelo
Assegurar a ventilação natural do espaço (portas e janelas
abertas)
Limpeza, higienização e desinfeção regular dos espaços,
particularmente de superfícies de contacto, bem como de
sanitários/casas de banho disponíveis para utilização por
utentes e/ou elementos em funções no local da mesa de voto
Não consumir, ou partilhar bebidas ou comida com terceiros
no espaço/local em funcionamento e/ou destinado para o
ato eleitoral

ENTRE ELEITORES:

Manter distanciamento de 2 metros
Usar (corretamente) e SEMPRE de máscara
Desinfetar as mãos à entrada e à saída
Evitar tocar em objetos e/ou superfícies desnecessariamente
Evitar tocar em superfícies de contacto (maçanetas de
portas, objetos individuais/pessoais de terceiros)
Desinfetar as mãos, logo que possível, após tocar em
superfícies de contacto
Evitar tocar com as mãos nas mucosas (olhos, nariz ou boca)
(se tocar, higienizar/desinfetar primeiro as mãos)

ENTRE ELEITORES E ELEMENTOS DA MESA:

Seguir e respeitar as instruções afixadas, comunicadas e
informadas pelos elementos da mesa de voto, e/ou de apoio
no local
Usar sempre (e corretamente) a máscara
Desinfetar as mão à entrada da mesa de voto
Manter o distanciamento assinalado
Desinfetar as mãos à saída da mesa de voto
Evitar pausas de conversa com elementos da mesa ou de
apoio à mesa, abandonando tão rapidamente quanto
possível o local, uma vez concluído o exercício de voto evitar
Evitar cumprimentos ou conversas que de alguma forma
possam atrasar a circulação dos cidadãos, e dessa forma
possam contribuir para ajuntamentos seja no interior do
edifício, seja nos respetivos acessos
Presidente da mesa deverá usar luvas - entre eleitores
(manuseamento de cartão do cidadão ou outros
documentos), deverá desinfetar as luvas/mãos

ENTRE ELEMENTOS DA MESA:

Elementos destacados/convocados para exercício em Mesa
de voto, que tenham sintomas(1) não deverão comparecer informando a entidade responsável:
Deverão contactar linha de saúde 24 e/ou equipa de
saúde familiar para avaliação e orientação (prescrição
de teste)
Sugere-se medição de temperaturas aos elementos da mesa
Utilização CORRETA a todo o instante da máscara
Desinfeção das mãos
Salvaguarda do distanciamento físico entre os elementos da
mesa - EVITAR proximidades
Definição de lugares atribuídos (salvaguardando
distanciamento) e cumprimento dos mesmos
Elementos em simultâneo na mesa, apenas o nº legalmente e
estritamente previsto, para salvaguardar o funcionamento
da mesa
Não partilhar alimentos ou bebidas, ou momentos de
refeição no local
Promoção da ventilação natural do espaço - recomenda-se
que os elementos da mesa e/ou de apoio, estejam bem
agasalhados (para suportar eventual desconforto térmico no
espaço)

(1) Sintomas a valorizar, compatíveis com SARS-CoV2:
sintomatologia tipo "gripal", dores de cabeça, falta de ar,
febre, dores musculares, mal estar geral, perda do olfato, perda
do paladar, mal-estar geral sem causa aparente e até queixas
e alterações gastrointestinais (dores de barriga, náuseas ou
diarreia)

A SABER MAIS:
Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 – Limpeza e
desinfeção de superfícies em estabelecimentos de
atendimento ao público ou similares
Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020 – Medidas de
prevenção da transmissão em estabelecimentos de
atendimento ao público
Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 – Utilização de
Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não
Profissionais de Saúde

