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FESTAS DE ANIVERSÁRIO   

CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO - COVID-19  

A Quinta da Paródia apenas promoverá festas de aniversário se o nível de risco de transmissão de Covid-19 

atribuído ao concelho da Lagoa na data da celebração for baixo ou inferior.  

Ao agendar uma festa de aniversário na Quinta da Paródia, os contratantes comprometem-se a cumprir todas 

as recomendações da autoridade de saúde (nomeadamente as constantes na circular informativa n.º DRS- 

CINF/2020/66), o disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º 2-B/2021/A, de 12 de março de 2021, que 

regulamenta a aplicação na Região Autónoma dos Açores do Decreto do Presidente da República n.º 25-

A/2021, de 11 de março, e ainda as seguintes condições: 

1- Apenas poderão ser convidadas para a festa, pessoas que já se relacionam diariamente umas com as outras 

por pertencerem à mesma “bolha” familiar ou pertencerem à mesma turma escolar/pré-escolar.  

2 - Não poderão comparecer na visita pessoas que:  

a) apresentem sinais ou sintomas de infeção respiratória aguda (febre, tosse ou dificuldade respiratória); 

b) tenham chegado a São Miguel, por via aérea ou por via marítima, provenientes de uma zona considerada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo uma zona de transmissão comunitária ativa ou com 

cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2, e ainda não tenham realizado e obtido o resultado do 

segundo teste (teste do 6.º dia) de despiste ao SARS-CoV-2;  
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c) tenham estado em contacto com algum caso suspeito/confirmado de COVID-19 ou com alguém que tenha 

chegado a São Miguel, proveniente de uma zona de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de 

transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2, e ainda não tenha realizado e obtido o resultado do segundo teste 

(teste do 6.º dia) de despiste ao SARS-CoV-2. 

3 – Os convites a enviar devem conter a seguinte mensagem: “Por favor não compareça se: apresentar sinais 

ou sintomas de infeção respiratória aguda; tiver estado em contacto com um caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19; tiver chegado a São Miguel proveniente de uma zona considerada pela OMS como sendo uma zona 

de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2 e ainda não tiver 

realizado e obtido o resultado do segundo teste (teste do 6.º dia) de despiste ao SARS-CoV-2. Obrigada!”. 

4 - Estará afixada à entrada a seguinte mensagem:  

“Por favor não entre, nem contacte com os outros participantes, se: 

• apresentar sinais ou sintomas de infeção respiratória aguda; 

• tiver estado em contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19; 

• tiver chegado a São Miguel proveniente de uma zona considerada pela OMS como sendo uma zona 

de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2, e ainda não tiver 

realizado e obtido o resultado do segundo teste (teste do 6.º dia) de despiste ao SARS-CoV-2.” 

5 – Deve ser mantida uma distância superior a dois metros entre participantes, não se aplicando esta medida 

entre participantes pertencentes a um dos seguintes grupos: 

i) Agregados familiares que coabitam;  

ii) Familiares próximos que habitualmente estão juntos sem cumprir esse distanciamento;  

iii) Colegas de escola que se relacionam diariamente uns com os outros de forma direta, sem cumprir esse 

distanciamento. 

6 – Devem ser cumpridas as medidas de etiqueta respiratória, em todas as circunstâncias (deve-se tossir e 

espirrar para o braço ou para um lenço de papel, que deve ser deitado ao lixo de seguida, lavando-se as mãos 

depois); 
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7 – As mãos devem ser lavadas regularmente com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos, em 

particular após o uso dos sanitários, antes de comer ou beber e após o contacto com o pavimento, 

equipamentos partilhados, animais e respetivas instalações; 

8 – As pessoas devem permanecer dentro do edifício apenas pelo tempo estritamente necessário, 

privilegiando o espaço ao ar livre; 

9 – Deve ser evitado o toque desnecessário em materiais, produtos e equipamentos; 

10 - No acesso ao estabelecimento deve-se acautelar a higienização das mãos com as soluções antissépticas 

de base alcoólica (SABA) disponibilizadas à entrada e saída do edifício; 

11 – O número de pessoas que poderão estar presentes na festa está dependente do nível de risco em que o 

concelho da Lagoa se encontrar à data. Em contexto de baixo risco o número de pessoas não pode 

ultrapassar os 8, salvo se todas as pessoas pertencerem ao mesmo agregado familiar. Se o nível de risco for 

muito baixo, o número máximo é 10, salvo se todas as pessoas pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

12 – Os participantes com idade superior a 10 anos devem usar máscara nos espaços fechados e ao ar livre 

sempre que não seja possível garantir um distanciamento superior a 2 metros entre pessoas que não 

pertençam ao mesmo agregado familiar; 

13 - Será realizada a medição da temperatura corporal por meio não invasivo no acesso ao espaço, por 

elemento do nosso STAFF, sendo o acesso recusado em caso de recusa da medição de temperatura corporal 

ou quando a medição da temperatura corporal apresente um resultado igual ou superior a 38ºC; 

14 –  À exceção do bolo de aniversário, todos os produtos alimentares devem ser oferecidos em embalagens 

individuais, identificadas; 

15 – Recomenda-se o uso de um bolo falso para a colocação das velas a soprar, com disponibilização do bolo 

“verdadeiro” posteriormente, de forma a evitar contaminações. Não se optando por esta alternativa, deve 

evitar-se “soprar as velas” com as mesmas em cima do bolo (as velas são sopradas depois da sua remoção do 

bolo). Em alternativa as velas podem ser apagadas por outro método que não o sopro;  

16 – Sempre que o estado do tempo o permita, os parabéns deverão ser cantados no exterior; 
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17 – As crianças cujos acompanhantes não façam parte da lista de convidados devem ser entregues/recebidas 

individualmente à porta na chegada/saída do estabelecimento por um dos pais, ou pessoa por estes 

designada; 

18 – Os anfitriões devem ter/disponibilizar uma lista com o nome completo, contacto pessoal e contacto em 

caso de emergência de cada convidado, sendo que no dia do evento deve ser registada a respetiva presença 

ou ausência, de forma a facilitar a identificação dos contactos próximos por parte da autoridade de saúde, no 

caso de eventualmente surgir algum caso de Covid-19; 

19 - As portas devem ser mantidas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies, assim como as 

janelas e/ou portas das salas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, sempre que 

tal não comprometa a segurança das crianças presentes. 

20 - Os copos, pratos e talheres disponibilizados são descartáveis, de uso individual e não devem ser 

partilhados; 

21 - As crianças não devem levar brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para a festa; 

22 - Perante a identificação de um caso suspeito, informar a pessoa responsável pelo plano de contingência 

do estabelecimento; 

23 – As presentes condições de realização serão revistas sempre que existam alterações nas medidas ou 

recomendações das autoridades competentes, podendo haver a necessidade de reagendar ou cancelar a 

festa.  

Aproveitamos para informar que: 

1. O estabelecimento está devidamente preparado para a abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim 

como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização do seu Plano 

de Contingência; 

2. Todos os colaboradores estão informados relativamente às normas de conduta do espaço e medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

3. Está afixada informação sobre as medidas de prevenção e outros procedimentos a adotar em locais visíveis 

do estabelecimento; 
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4. São implementados os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos espaços, equipamentos, 

objetos e superfícies, entre eventos, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS; 

5. Os elementos do STAFF dispõem de equipamentos de proteção, tais como máscara, e por vezes máscara e 

viseira; 

6. Estão disponíveis dispensadores de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à entrada 

e à saída do estabelecimento. 

7. Dispomos de instalações sanitárias com água, dispositivo doseador com sabão líquido e toalhetes de papel 

de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente das mãos; 

8. Temos condições para promover a ventilação e arejamento das salas e corredores do estabelecimento. 

Lagoa, 21 de março de 2021 


