Dia Aberto – Protocolo de Segurança para o Covid-19
Caro visitante,
A sua saúde e segurança são da maior importância para nossa organização, bem como
o gozo de uma experiência educacional e interativa em nosso Centro de Ciência e
Conservação. Para atingirmos essas metas, e considerando a atual situação
pandêmica, escrevemos este protocolo de segurança para nos guiar a todos ao longo
dos nossos dias abertos.

A Sua Saúde
1. É importante que você esteja bem ciente do seu estado de saúde antes de visitar a
ROCHA Portugal. Quaisquer sintomas reconhecidos para este vírus (tosse
persistente, dificuldades respiratórias, febre, dor na cabeça, fraqueza geral e/ou
dores musculares) devem ser monitorados durante as duas semanas antes de
visitar o Centro.
2. Se algum desses sintomas estiver presente e você não tiver testado negativo para o
vírus Covid-19, recomendamos fortemente que você cancele ou adie sua visita até
que possa garantir que está de boa saúde.
3. Antes de entrar no centro, todos os visitantes terão que desinfetar as mãos com
álcool gel fornecido.
4. Como todas as atividades serão realizadas ao ar livre, não são necessárias
máscaras, no entanto, elas são incentivadas.
5. Devido a uma capacidade limitada, os visitantes devem reservar sua visita gratuita
online antes de chegar ao Centro. Se necessitar de cancelar a sua reserva, entre
em contato connosco por e-mail para que a sua reserva possa ser libertada para
outros visitantes.
6. O Centro abrirá às 10h00. Se chegar antes dessa hora, terá que esperar do lado de
fora da entrada até que um membro da equipe possa verificar a sua reserva e
indicar o seu lugar.

O Nosso Compromisso de Segurança
A ROCHA Portugal segue as instruções da Direção Geral de saúde, que provaram
durante toda essa pandemia ser muito boas. Os nossos compromissos com sua
segurança são:
1. A ocupação dos Dias Abertos foi reduzida para um máximo de 12 visitantes, para
garantir o distanciamento social adequado;
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2. Ao chegar ao Centro, terá que desinfetar as suas mãos com uma solução de álcool
gel fornecida;
3. Durante a pandemia não são permitidos quaisquer acessos internos ao Centro,
portanto todas as atividades são realizadas ao ar livre;
4. Um WC estará disponível em caso de necessidade. O WC será totalmente
desinfetado antes da chegada de quaisquer visitantes. Por favor, após sua
utilização colabore com as outras visitas usando o spray desinfetante e uma toalha
de papel, para desinfetar o assento da sanita, a torneira e a maçaneta da porta;
5. Bolo e café serão servidos por membros da equipe usando máscaras e luvas para
cumprir os atuais padrões de segurança da indústria alimentar;
6. Durante sua visita, deve ser mantida uma distância de segurança de dois metros
entre todos os visitantes e membros da equipe; se estiver a visitar com a sua
família, certifique-se de que todas as crianças também respeitam a distância de
segurança de dois metros;
7. Neste momento, fotos de aves durante a anilhagem não serão permitidas, devido à
necessidade de manter o distanciamento social. Em contrapartida um membro da
equipe estará tirando fotos de alta qualidade de todas as aves anilhados durante
toda a manhã. Essas fotos serão compartilhadas consigo, no final da semana,
através de seu e-mail de reserva.
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