
PLANO DE CONTINGÊNCIA

COVID-19
ESPAÇOS:

• O Encontro irá decorrer no Évora Hotel (Certificado
CLEAN & SAFE), num espaço especialmente
destinado à organização deste tipo de evento,
localizado à parte da restante estrutura do Hotel, de
forma a impedir o cruzamento contínuo entre
participantes do Encontro e hóspedes.

• Os espaços destinados ao evento têm grandes áreas,
capazes de garantir o devido distanciamento entre
participantes, tendo a organização do evento
limitado a sua capacidade a 1/4 (auditório) e a 1/3
(salas dos cursos + espaço para refeições).

➢ Fórum Évora + Foyer (Programa):
área = 382 m² | capacidade = 400 pessoas

Limite para o evento = 100 pessoas

➢ Sala Diana (Curso Pré-Congresso):
área = 68 m² | capacidade = 40 pessoas

Limite para o evento = 13 pessoas

➢ Sala Giraldo I (Curso Pré-Congresso):
área = 43 m² | capacidade = 24 pessoas

Limite para o evento = 8 pessoas

➢ Sala Giraldo II (Curso Pré-Congresso):
área = 43 m² | capacidade = 24 pessoas

Limite para o evento = 8 pessoas

➢ Restaurante Sol Poente (Refeições):
capacidade = 300 pessoas

Limite para o evento = 100 pessoas

Restaurante Sol Poente (Évora Hotel)



PLANO DE CONTINGÊNCIA

COVID-19
CIRCUITO DO PARTICIPANTE (Descrição):

1. A entrada do Participante é realizada por um único local, a entrada principal do Évora Hotel,
estando presentes elementos da organização para facilitar a receção, prestar o devido
encaminhamento para o interior do edifício e verificar a colocação de máscara cirúrgica, que é de
utilização obrigatória em todos os espaços do evento.

2. O Participante é encaminhado para uma zona de triagem localizada no Lobby, onde será sujeito a
um controlo da temperatura corporal por elementos da organização.

Em situação normal (temperatura abaixo dos 38ºC), será encaminhado para a zona do
Secretariado.

Serão consideradas situações suspeitas, aquelas em que se obtiverem temperaturas iguais ou
superiores a 38ºC, sendo nesse caso o Participante encaminhado para uma área própria de
isolamento, no interior do Hotel, onde lhe será efetuado um teste rápido de despiste à COVID-19.
Este tipo de teste ajuda a evitar o tempo de quarentena, dispensa laboratórios e tem a grande
vantagem da obtenção de um resultado num tempo entre os 40 e 60 minutos.
No caso de dar positivo para COVID-19, o Participante será impedido de frequentar o Encontro,
reembolsado pela organização, e encaminhado de acordo com as indicações das autoridades locais
de saúde.
No caso de dar negativo para COVID-19, o Participante será encaminhado para a zona do
Secretariado.

3. Na zona do Secretariado, é confirmada a presença do Participante, entregue a Pasta do Encontro e
a Fita de Identificação, sendo esta última obrigatória durante a sua presença no espaço do evento.

4. No interior do espaço do evento, o participante deve respeitar a seguinte conduta:
▪ Utilização obrigatória de máscara cirúrgica, com exceção dos momentos de refeição (almoço,

jantar e coffee breaks);
▪ Nos momentos de refeição, a máscara cirúrgica deve ser guardada individualmente numa

bolsa própria a fornecer pela organização;
▪ Cumprimento das indicações da organização e da sinalética;
▪ Desinfeção das mãos com SABA na entrada para as diferentes áreas do evento;
▪ Cumprimento do distanciamento assinalado nos diferentes locais.

NOTAS:

✓ Este Circuito estará em vigor para todos os Participantes, nos dois dias do evento, 13 e 14 de
Novembro de 2020.

✓ A triagem na entrada para o evento será obrigatória durante os dois dias, mesmo para os
participantes que já foram submetidos à mesma no 1º dia.

✓ No caso de um participante ter testado positivo à COVID-19 na triagem do evento, o dinheiro da
inscrição e do alojamento (no Évora Hotel) será reembolsado na sua totalidade, uma vez que será
impedido de participar no Encontro. Se estiver alojado noutro local, a responsabilidade pelo
alojamento passa a ser do próprio.

✓ A organização informa que cumprirá com todas as regras do Regulamento Geral sobre Proteção de
Dados no tratamento dos dados pessoais dos Participantes.
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COVID-19

CIRCUITO DO PARTICIPANTE (Fluxograma):

ENTRADA

TRIAGEM

Normal
Temperatura Corporal < 38ºC

Suspeito
Temperatura Corporal ≥ 38ºC

SECRETARIADO

Encaminhado para Área de Isolamento
- Realiza teste rápido à COVID-19 e aguarda 

até ao resultado (cerca de 40 - 60 min).

Negativo Positivo

Participante impedido de 
frequentar o Encontro, 
reembolsado pela organização, 
e encaminhado de acordo com 
as indicações das autoridades 
locais de saúde.

Confirmação da presença do Participante, 
entrega da Pasta do Encontro e da Fita de 

Identificação.

CIRCULAÇÃO NO EVENTO

De acordo com o descrito no ponto 4.
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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA:

Caros Participantes,

Nos dias 13 e 14 de Novembro de 2020, terá lugar aquele que já é um dos eventos de referência da
Radiologia a nível nacional - 3ª RADIOLOGIA DE FUSÃO, organizada pela NUCLIRAD, na bela cidade de
Évora.
O Encontro terá a participação de Serviços de Radiologia de centros hospitalares de todo o país,
Escolas Superiores de Saúde e Empresas da Indústria na área da Radiologia, sendo destinado a
Técnicos de Radiologia e Estudantes de Imagem Médica e Radioterapia.
Sempre com o objetivo de partilhar conhecimentos e experiências práticas no que diz respeito às
diversas técnicas radiológicas, no sentido de promover cada vez mais a Radiologia e a profissão de
Técnico de Radiologia.

TUDO ISTO EM SEGURANÇA.

A organização do evento garante aos participantes o cumprimento de todas as normas e
recomendações por parte da DGS no âmbito da contingência COVID-19, realizando o evento num
local com selo CLEAN & SAFE, demonstrando a capacidade de garantir a segurança de todos os
intervenientes, com medidas de extrema importância, tais como:
▪ Triagem na entrada para o evento.
▪ Existência de área de isolamento próprio para os casos suspeitos e capacidade de testar de

forma rápida (40-60 min) à COVID-19 no próprio local.
▪ Espaços de grandes áreas e com limitação a 1/4 e 1/3, capazes de garantir o devido

distanciamento entre participantes; WCs especificamente destinados aos participantes do
evento.

▪ Circuitos dedicados e exclusivos para os participantes, independentes dos hóspedes do Hotel.
▪ Equipamentos de proteção individual e de desinfeção das mãos disponíveis em diversos pontos

do espaço físico.

Nos tempos difíceis a que esta pandemia nos obriga, a Comissão Organizadora teve a preocupação de
organizar o evento no formato presencial e virtual, procurando respeitar o sentimento e a condição
de cada um, bem como a evolução epidemiológica em Portugal.
Sendo nós profissionais de saúde onde o contacto humano é fundamental, teríamos sempre de
considerar a realização deste evento com a presença física dos olhares, das palavras e dos gestos dos
mais diversos colegas e especialistas da Radiologia em toda a sua plenitude, passando a mensagem
de que estamos UNIDOS como nunca antes, na vitória contra este inimigo invisível.

Aprendamos UNIDOS e em SEGURANÇA a valorizar e desenvolver a nossa profissão, mesmo nos
tempos mais difíceis!!!

A Comissão Organizadora


