COMUNICADO N. º 10/2020
COVID-19 – DIA DE TODOS OS SANTOS E ALERTA PARA REUNIÕES FAMILIARES
Face à evolução do risco associado à exposição e contágio do COVID-19, e na sequência da
situação de alerta de âmbito municipal, informa-se que o Município da Batalha determinou
que, por ocasião do Dia de Todos dos Santos e do Dia de Finados, são implementadas medidas
excecionais de utilização do Cemitério Municipal da Batalha, a vigorar ente os dias 30 de
outubro e 2 de novembro, inclusive:
a) Lotação máxima permitida: 80 pessoas;
b) Uso obrigatório e correto de máscara;
c) Permanência no espaço interior do cemitério pelo tempo estritamente necessário, no
máximo de 30 minutos;
d) Máximo de 2 pessoas por cada campa/jazigo (exceto se forem coabitantes);
e) Proibição de partilha de equipamento e materiais de limpeza;
f) Deposição obrigatória dos resíduos nos respetivos contentores;
g) Cumprimento do distanciamento físico de 2 metros entre pessoas (exceto se forem
coabitantes), em todas as situações;
h) Cumprimento da etiqueta respiratória e da higienização das mãos.
Com a implementação destas medidas, pretende-se promover o equilíbrio desejável entre a
homenagem aos entes queridos e a redução dos riscos de contágio da COVID-19.
O Município da Batalha recomenda que estas medidas sejam adotadas, com as necessárias
adaptações, nos restantes cemitérios do Concelho da Batalha, sobe gestão das Juntas de
Freguesia.
Município da Batalha alerta que a situação epidemiológica no Concelho da Batalha regista
nas duas últimas semanas um agravamento do número de caso ativos, prevendo-se que
registe nos próximos dias 50 casos, situação derivada maioritariamente por ajuntamentos no
seio familiar e algumas ocorrências em empresas e instituições locais.
O Município da Batalha continuará, em cooperação com as autoridades competentes e com os
restantes agentes de Proteção Civil, a assegurar a permanente monitorização e adequação das
medidas adicionais implementadas neste Concelho.
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