
 

Entidades envolvidas: CEACA, Junta de Freguesia de São Salvador, Associação Missão 

Beatão, Associação Bioliving 

 

Os filtros de cigarro são um resíduo que apresenta um risco adicional, face ao cenário 

pandémico atual, comparativamente a outro resíduo doméstico ou urbano já que, antes 

do seu descarte, está em contacto direto com os fluídos respiratórios. Sendo assim, para 

a sua recolha, é proposto um plano de contingência que vem garantir a segurança de 

todos os participantes.  

 

Durante as recolhas, a Junta de Freguesia de São Salvador e o CEACA garantem aos 

voluntários: 

O fornecimento, no início da recolha, a cada participante material de proteção: luvas, 

uma pinça, álcool gel, um recipiente individual para colocar os filtros recolhidos e uma 

máscara descartável caso seja necessária.  

A divisão dos participantes em três grupos de 4 ou 5 pessoas e a existência de um 

responsável por cada grupo que ficará encarregue de garantir o cumprimento das 

normas de segurança. Os grupos serão depois distribuídos por três zonas diferentes.  

A recolha do material de proteção e sua posterior desinfeção. 

 

Em cada recolha e para garantir a segurança do evento, os voluntários deverão cumprir 

as seguintes normas: 

Utilização de máscara durante todo o evento. 

Não partilhar o recipiente individual com os demais participantes.  

Manter uma distância de segurança de 2 metros com os restantes participantes.  

Caso tenha sintomas da doença antes da recolha deverá comunicar à entidade 

organizadora do evento e não compadecer no mesmo. No caso de ter sintomas durante 

a recolha deverá comunicá-los também, sendo depois encaminhado para o ponto de 

encontro inicial onde devolverá o material e deixará de participar na recolha. Neste caso, 

será medida a temperatura corporal e, se esta estiver acima dos 38º, será encaminhado 

para o Centro de Saúde de Ílhavo ou será realizado um telefonema para a saúde 24.  

Plano de contingência para as recolhas ao abrigo do projeto Agir sobre a Beata 

Contada 



Caso tenha sintomas ou caso seja confirmada a infeção por COVID-19 até 15 dias depois 

da recolha deverá comunicá-lo à entidade organizadora para que possam ser tomadas 

as medidas adequadas.  

 

 

Dúvidas para o centro de saúde 

- Investir nas pinças ou ficar só com as luvas 

- Álcool gel para todos os participantes ou só para os responsáveis pelos grupos (os 

participantes pedem se precisarem) 

- Medição das temperaturas antes das recolhas 

- Número máximo de participantes 

- Desinfeções (luvas, pinças e frascos) 

- Ponto de encontro e ajuntamentos 

 

 


