AVISO

MERCADOS MUNICIPAIS
É OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARAS OU VISEIRAS
PARA O ACESSO OU
PERMANÊNCIA NOS MERCADOS
MUNICIPAIS, PELOS
TRABALHADORES,
CONCESSIONÁRIOS E CLIENTES.
artigo 13-B do Dec. Lei n.º 20/2020
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AVISO
MERCADOS MUNICIPAIS

No seguimento da apresentação do PLANO DE DESCONFINAMENTO, que irá decorrer
de forma faseada de 15 em 15 dias nos dias 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho,
procede-se à seguinte comunicação:

A partir do dia 4 de maio:
1. É OBRIGATÓRIO o uso de máscaras comunitárias no
comércio, nomeadamente nos Mercados Municipais e
outros locais fechados com múltiplas pessoas, pelos
trabalhadores, concessionários e clientes;
2. A lotação máxima no interior do Mercado Engenheiro Silva
é de 53 pessoas;
• O portão da Rua Eng. Silva (entrada marina) continua a
ser EXCLUSIVO para a entrada no Mercado;
• O portão da Rua Francisco Dinis (rua da Finanças)
continua a ser EXCLUSIVO para a saída do Mercado;
• O portão do Passeio Infante D. Henrique continua
encerrado;
3. A lotação máxima no interior do Mercado de Buarcos é de
13 pessoas;
4. As bancas, módulos e lojas nos Mercados podem abrir,
À EXCEÇÃO dos restaurantes, cafés e pastelarias, mantem-se
o serviço take away;
5. No interior das lojas dos Mercados, apenas pode estar 1
pessoa por cada 20m², assim, relativamente aos módulos
pela sua reduzida área, os clientes têm de permanecer no
exterior, aguardando a sua vez para serem atendidos, mantendo
as devidas distâncias de 2m de distância entre pessoas;
6. Nos Mercados deve assegurar-se uma distância mínima
de dois metros entre pessoas, uma permanência pelo
tempo estritamente necessário à aquisição dos produtos e
a proibição do consumo de produtos no seu interior;

7. É expressamente proibida a colocação de qualquer tipo de
produto ou mercadoria que se comercializam nos módulos ou nas
lojas, no seu exterior;
8. O cabeleireiro e gabinete de estética, podem abrir,
respeitando as determinações emanadas pela DGS;
9. Alerta-se novamente, para a obrigação dos
concessionários dos Mercados Municipais adotarem as
orientações emanadas pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) e pela DGS (Direção-Geral de Saúde),
nomeadamente:
• Lavagem frequente das mãos com água e sabão;
• Cumprimento das regras de etiqueta respiratória,
cobrir a boca e nariz quando espirrar, utilizar lenço de
papel para conter secreções respiratórias que de
imediato é inutilizado e tossir ou espirrar para o
braço/manga, evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca,
evitar partilha de objetos pessoais e comida, manter
pelo menos 2 metros de distância em relação a outras
pessoas.

A partir do dia 18 de maio:
1. Abertura de restaurantes, cafés, pastelarias e
esplanadas, nos Mercados Municipais, com lotação a 50%,
respeitando as determinações emanadas pela DGS;
Câmara Municipal da Figueira da Foz, 02 de maio de 2020
A Vereadora Com Competências Delegadas,
Diana Rodrigues

