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MEDIDAS PREVENTIVAS 

COVID- 19 



 

 

 
 

 

O Mercado Quinzenal de Albufeira irá reabrir a partir do dia 16 de junho, de acordo 
com um rigoroso plano de contingência com controlo de acessos, manutenção das 
regras sanitárias impostas pela Direção Geral da Saúde e procedimentos de 
contentorização e acondicionamento de resíduos, conforme regras a divulgar pelos 
Feirantes e Clientes em geral.  
 
PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 
 
Se é Feirante:  
 

 Uso obrigatório de máscara ou viseira para reduzir a transmissão do vírus; 

 Colocar avisos bem visíveis em cada espaço de venda (tenda) com as normas a 
serem seguidas pelos clientes, onde constem as medidas de distanciamento, 
assim como o número de clientes que podem ser atendidos em cada momento; 

 Colocar em local acessível, pelo público, recipiente com solução SABA para uso 
dos clientes de cada banca; 

 Ter disponíveis luvas descartáveis de forma gratuita para que o cliente que 
tenha a necessidade de pegar no artigo possa utilizar; 

 Colocar recipiente para lixo descartável gerado em cada atendimento, evitando 
que o mesmo seja depositado para o chão; 

 Manutenção de todas as medidas de distanciamento social, evitando distâncias 
entre pessoas inferiores a 2m. 

 Cumprir escrupulosamente o horário de descargas definido entre as 06h00 e as 
7h30 do dia do Mercado;  

 Cumprir escrupulosamente o horário de cargas definido entre as 14h00-17h00; 

 O Mercado realiza-se no horário das 8h30 às 14h00; 

 Todas as viaturas devem entrar pelo acesso nascente do evento, situado junto 
ao Secretariado do Mercado. Não será permitida a entrada pela entrada 
poente do recinto;  

 Proibição de circulação de viaturas com exceção das viaturas de socorro ou 
autoridade policial durante o horário de funcionamento da feira; 



 Limitação de locais de venda por feirante de forma a promover o afastamento 
social  

 Todos os vendedores deverão respeitar imperativamente o seu espaço de 
venda, não colocando quaisquer estacas ou cordas fora do mesmo, não 
existindo lugar a colocação de segundas bancadas em frente do espaço de 
venda; 

 Deverão ser utilizados contentores existentes para a colocação de EPI's usados 
(luvas, máscaras, fatos, etc); 

 Confere-se poder ao responsável da gestão do evento para encerrar portas 
caso entenda que se verifica uma concentração elevada de pessoas no interior, 
bem como solicitar a pessoas que estejam a incumprir com as regras definidas 
a saírem, contactando se necessário a autoridade policial); 

 Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis, não frequentem o 
espaço; 

 São igualmente aplicáveis todas as recomendações da autoridade de saúde e 
decisões governamentais associadas à doença COVID-19; 

 
Se é Consumidor 
 

 O Mercado Quinzenal realiza-se das 8h30 às 14h00; 

 A entrada far-se-á pela entrada nascente, junto ao terminal rodoviário e ao 
secretariado 

 Os consumidores devem fazer fina no exterior do mercado de forma a respeitar 
a contagem pelos funcionários da MA 

 Devem aguardar que seja dada indicação de entrada dentro do recinto;  

 Uso obrigatório de máscara. Sem esta não será permitida a entrada no 
Mercado Quinzenal;  

 Manutenção de todas as medidas de distanciamento social, nomeadamente 
evitar uma distância entre pessoas inferior a 2m; 

 Respeitar as regras e instruções dadas pelos responsáveis (segurança e 
funcionários municipais). Conferindo-se poder ao responsável da gestão do 
evento para encerrar portas, caso entenda que se verifica uma concentração 
elevada de pessoas no interior, bem como solicitar a pessoas que estejam a 
incumprir com as regras (afastamento social, tempo de permanência no 
interior) a saírem contactando se necessário a autoridade policial; 

 Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis, não frequentem o 
espaço; 

 São igualmente aplicáveis todas as recomendações da autoridade de saúde e 
decisões governamentais associadas à doença COVID-19; 

 

Agradecemos desde já a Vossa Colaboração e respeito pelos procedimentos atrás 

enunciados.  

Obrigado 


