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PROTOCOLO DE AÇÃO  
COVID 19 

 

Medidas de Higiene e Segurança aplicadas 

- As Condutas do Ar Condicionado estão devidamente desinfetadas conforme Certificado 

emitido pela empresa MULTIARCO. 

- É obrigatório o uso de máscara durante a permanência no estúdio (instalações). 

- Os colaboradores e visitantes têm ao dispor máscaras, dispensadores de álcool/gel 

desinfetante, proteções descartáveis para o calçado e luvas. 

- Todos os espaços serão devidamente limpos e desinfetados diariamente. 

- Estão disponíveis, caixotes para material descartável. 

 

Medidas de proteção coletiva. 

Dado o risco de contágio com COVID-19, as medidas de proteção coletiva são: 

- Uso de máscara obrigatório para quem aceder às instalações. 

- Só é permitida a permanência no estúdio de gravação do ator e técnico de som. 

- Apenas um elemento da produção pode aceder ao estúdio para tratar de algum assunto que 

seja necessário. 

- Na sala de gravação, será obrigatório o uso de proteção descartável para sapatos. 

- Fora das salas de gravação, será obrigatório o uso de máscara durante a permanência no 

estúdio. 

- Estabelece-se uma distância mínima de segurança fora da sala de gravação de pelo menos 2 

metros, aplicada a todos os espaços comuns. 
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Limpeza e desinfeção de superfícies, espaços e elementos de proteção 

- Todos os equipamentos com os quais os atores e técnico (s) entrarão em contacto serão 

cuidadosamente limpos e desinfetados: mesas de trabalho, estantes de leitura, lâmpadas, 

teclados, ratos, apoios para assentos e telefones. 

- Os atores não devem ir acompanhados ao estúdio, devem trazer máscaras de proteção e 

luvas permanecendo com as máscaras enquanto não estiverem a fazer o seu trabalho de 

dobragem. 

- Se chegar antes da hora, deve esperar fora das instalações. 

- Haverá um intervalo, mínimo, de 90 minutos, entre gravações. 

- O guião será de utilização exclusiva do ator, que conterá todas as falas em que irá intervir ou 

poderemos enviar o guião previamente, caso queira utilizar seu equipamento (Tablet, 

telemóvel)  

- Não é permitida a partilha de canetas e/ou outros materiais de uso pessoal. 

- É necessário que cada ator use os seus próprios auscultadores. 

 

Diretrizes para os colaboradores 

- Será medida a temperatura todos os dias e ficar em casa perante o menor sintoma. 

- É obrigatório o uso de máscaras, a todos os colaboradores. 

- Em caso de aparecimento de algum sintoma ou de ter tido contacto direto com alguém 

infetado, devem informar imediatamente Administração, a fim de poder fazer o rastreio e 

proceder de acordo com as normas da D.G.S. 

- Só poderão voltar ao estúdio depois do período de quarentena estipulada pelas autoridades 

sanitárias e com a devida alta médica. 
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- Recorda-se a importância de não levar as mãos à cara, mesmo com luvas e máscara e a 

lavagem das mãos, várias vezes ao dia. 
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