
  

 
 

 
 

    

DIA DE TODOS OS SANTOS 
 

Neste dia dos fiéis defuntos, deslocam-se tradicionalmente aos nossos cemitérios um elevado 
numero de pessoas, o que no atual contexto, significa um aumento efetivo dos contactos de 
proximidade e consequentemente um risco acrescido de infeção por SARS-CoV-2. Assim, a 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, decidiu encerrar o cemitério municipal, nos dias 31 de 
Outubro, 1 e 2 de Novembro, sendo da exclusiva competência de cada uma das freguesias a 
decisão em relação ao cemitério que tutelam em articulação, se assim o entenderem, com a sua 
paróquia.   
 
MEDIDAS PREVENÇÃO 

. De 26 a 30 de outubro, o horário de funcionamento do cemitério municipal será das 08h00 
às 20h00; 
. É obrigatório a utilização de máscara de proteção e a desinfeção das mãos antes de entrar 
no cemitério; 
. Existirá um circuito de entrada e saída único e a circulação dentro do cemitério será sempre 
pela direita;  
. Os portões de acesso devem estar - se possível - totalmente abertos e serão colocados 
doseadores com solução álcool gel nas entradas e saídas para a higienização das mãos; 
. Recomenda-se a permanência, no máximo de 2 (duas) pessoas, em simultâneo, por cada 
campa e durante o tempo estritamente necessário; 
. Deve ser mantida a distância mínima de 2m entre pessoas não coabitantes, à entrada, 
durante a permanência e nos circuitos internos e saídas; 
. A limpeza e asseio de sepulturas e jazigos deve ser efetuada no mais curto espaço de tempo 
possível, respeitando sempre o distanciamento físico entre pessoas; 
. É proibida a partilha de utensílios e objetos de limpeza; 
. As casas de banho públicas estarão encerradas; 
. É obrigatória a deposição de todos os resíduos, designadamente plantas e flores secas, 
máscaras e luvas nos contentores existentes; 

 
Todas as pessoas que se desloquem ao cemitério, devem efetuar previamente a 
automonitorização de sintomas, nomeadamente: medição da febre, tosse seca, dificuldades 
respiratórias, perda de olfato ou paladar.  
Se tiver algum destes sintomas, não saia de casa e ligue para a linha SNS 24 (808 24 24 24). 


