
 

Recomendações Internacionais 

 

França 

Documento da ALF (Associação Francesa de Ludotecas) 

Tomar em atenção as medidas de desconfinamento do Governo e especificamente das 

Autarquias. 

Equiparação de Ludotecas às bibliotecas 

Pressupões 3 fases (ainda que deixe ao critério de cada um como e quando avançar para cada 

fase): 

1. Retorno dos funcionários, mas sem abertura de portas. 

2. Abertura de portas aos utentes. 

3. Retorno à normalidade. 

Especial atenção às formas de transmissão diretas (mucosas, partículas, etc.) mas também 

indiretas (objetos, tecidos e superfícies). 

Utilização de EPI (máscaras, luvas, vieiras), mas atenção que estas não devem nunca substituir 

o distanciamento e as medidas de barreira (e.g. lavagem das mãos). 

Ter em atenção às medidas especiais no que concerne aos direitos dos trabalhadores (e.g. 

pessoal com filhos até aos 12 anos) mas tendo também em conta as responsabilidades do 

trabalhador, nomeadamente no que diz respeito às novas regras de utilização e limpeza do 

espaço. 

 

Geral  

Método das perguntas: 

1) Liste todas as atividades da sua Ludoteca. 

2) Priorizar: defina com quais atividades que serão iniciadas (normalmente ou parcialmente) e 

quais ficarão para outra altura. 

3) Identifique para cada uma das atividades que planeia retomar, as tarefas que realizam e  

concretamente que pessoas da equipa são responsáveis por elas. 

4) Pergunte a si mesmo para cada uma dessas tarefas os riscos associados à propagação do vírus 

e quais as medidas que deve tomar para reduzi-los. 

5) Estabelecer protocolos para definir quem faz o quê, quando e por que método. 

 

Materiais  

→ Revisão do circuito do jogo e das condições de manutenção. 

Até o momento, estima-se que o SARS-CoV-2 permaneça vivo: 



 

• 3 h no ar como aerossóis; 

• 24h em cartão; 

• 48 horas em têxteis; 

• 3 a 5 dias em metais, papel e vidro; 

• 4 a 5 dias em madeira; 

• 3 a 9 dias em plásticos; 

• a uma temperatura abaixo de 60°; 

Esses tempos variam, no entanto, dependendo da temperatura e humidade do ambiente. 

 

Por esses motivos, sugerimos, com base nos recursos mencionados acima, as seguintes 

disposições: 

• Para brinquedos de plástico ou tecido laváveis na máquina ou na máquina de lavar louça 

sem risco de degradação: lavagem a mais de 60 ° por pelo menos 30 min seguido de uma 

quarentena de 3 dias. 

• Para brinquedos de plástico ou metal fáceis de limpar à mão: desinfeção seguido de uma 

quarentena menor de 3 dias. 

• Para jogos de madeira, jogos cuja forma dificulta a desinfeção, jogos com um grande número 

de peças e jogos em que haja alguma dúvida (na maioria jogos de tabuleiro): quarentena de 10 

dias. 

 

Quando recebem produtos de fora (e.g. empréstimo) entes devem começar por ficar 10 dias de 

quarentena numa sala dedicada para este fim, que deve ter as seguintes características: 

• não acessível ao público; 

• limpar a sala e os móveis todos os dias; 

• garantir que o volume de jogos em circulação seja proporcional ao espaço disponível para 

quarentena; 

• acompanhe as entradas e saídas numa folha para cada jogo; 

• uma identificação da situação do jogo em formato digital (software ou outra estrutura 

informatizada) . 

 

Existem 3 níveis de manutenção de equipamentos: 

• limpeza: remove um certo número de agentes infeciosos, mas não os destrói, não elimina os 

elementos propícios à sua proliferação, como sujidade, água, graxa, pó, etc. 

• saneamento: reduz a quantidade de agentes infeciosos para um nível considerado 



 

seguro e inofensivo, sem eliminá-los completamente (exemplos: superfícies, comida, pratos ...). 

• desinfeção: destrói ou inativa irreversivelmente agentes infeciosos sem necessariamente 

eliminar restos bactérias ou fungos. 

Espaço  

Garantir limpeza do espaço, em especial das zonas comuns (utilizadas por todos). 

Garantir stock de detergentes, sabão, etc. 

Ter atenção às recomendações do Governo (no nosso caso ainda não há). 

 

Serviços  

Se não for possível cada funcionário ter o seu equipamento informático é necessário desinfetar 

ratos, teclados, mesas, etc. 

Limite de 1 pessoa por 4m2 

Organizar regras de “trânsito” com marcações no chão. 

Colocar visível para todos as novas regras de utilização do espaço. 

Registar entradas e saídas para controlar melhor o número de utentes no espaço. 

Pedir para lavarem e/ou desinfetarem constantemente as mãos. 

Diminuir a possibilidade de encontros intergeracionais uma vez os mais idosos incorrem em 

maior risco. 

 

Ver anexos do documento original que podem ser muito úteis. 

 

Suíça (para Bibliotecas) 

Gerais 

Recomendações gerais sobre lavagem de mãos (ou desinfeção); 2 metros de distância entre 

funcionários; constante higienização de materiais e superfícies, sobretudo se forem utilizadas 

por várias pessoas; evitar tocar em superfícies; deixar portas e janelas abertas para melhor 

circulação do ar (pelo menos por cerca de 10 minutos de cada vez); privilegiar o empréstimo 

(com quarentena e limpeza de materiais) e os contactos digitais reduzindo os contactos 

presenciais ao mínimo; limpeza de tablets, computadores, etc.  

Limpeza 

Desinfeção regular de superfícies como balcões de atendimento, maçanetas, corrimãos, botões 

de elevador, entre outros. Limpeza regular de instalações sanitárias. Os funcionários devem ter 

chávenas, canetas e utensílios de cozinha individuais (ou descartáveis) e evitar que sejam 

utilizados por outros. Limitar a utilização destes utensílios por parte dos utentes. Evitar 

manusear lixo e resíduos (e.g. pacotes de bolachas ou batatas fritas) utilizando para isso luvas e 

preferir sempre utilizar utensílios como pá, vassoura, etc.  



 

Usar no trabalho as próprias roupas, mas lavá-las sempre a cada utilização. 

Espaço 

Marcações no chão para delinear zonas de “estar” e de “espera”, respeitando as distâncias de 

segurança. Garanta 2m de distância em salas comuns (por exemplo, Cantinas, cozinhas, salas 

comuns). 

Têm de estar visíveis para os utentes todas as regras implementadas pelo espaço e as medidas 

que devem tomar para utilização do espaço. 

Fazer treinos práticos com utentes e funcionários sobre as medidas a adotar (e.g. limpeza do 

espaço, lavagem de mãos…). 

Garantir stock de EPI, sabão, desinfetante, detergentes, entre outros. 

Pessoas 

Manter as pessoas particularmente vulneráveis em casa (doentes de risco, grávidas, idosos, etc.) 

atribuindo-lhes tarefas que possam ser realizadas em teletrabalho. 

O número máximo de pessoas no edifício é limitado (máx. 1 pessoa por 10m2). O número 

máximo de visitantes no edifício deverá estar escrito na entrada. Controle de admissão na 

entrada. 

Evitar aglomerados, privilegiar os que sejam constituídos por pessoas que residam na mesma 

casa. 

Se se notar alguma alteração no estado de saúde de funcionários ou utentes mandá-los para 

casa em isolamento. 

 


