
EDITAL COVID-19 N. 0 5 

CERIMÓNIAS FÚNEBRES 

Medidas Preventivas com vista à contenção do novo Coronavirus 

18 março 2020 

A situação de pandemia causada pela doença COVID-19 e a evolução da situação epidemiológica 

em Portugal requerem especial responsabilidade por parte das instituições, mas também por 

parte de todos os cidadãos. Desta forma recomenda-se que sejam cumpridas as seguintes 

orientações, no que respeita às cerimónias fúnebres: 

• 	Os funerais passarão a ser feitos apenas com a presença de familiares diretos dos defuntos; 

• 	Restrição da permanência a um máximo de 1O pessoas em velórios e funerais, onde se 

recomenda a não abertura da urna; 

• 	Pode ser reservado um espaço para o velório, mas apenas no dia do funeral e sem o habitual 

cortejo fúnebre e cumprindo as normas de afastamento social; 

Apela-se para que seja mantida a serenidade e para que sejam cumpridas todas recomendações 

da Direção-Geral de Saúde sobre o novo coronavírus. Mantenha-se informado através de fontes 

oficiais. Não seja veiculo de informação não confirmada. 

Não esquecer os procedimentos de etiqueta respiratória: 

• 	Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

• 	Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar o nariz, e deitar os lenços usados 

num caixote do lixo; 

• Após tossir e/ou espirrar, lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienizar 

com solução de base alcoólica; 

• 	Não cumprimentar com apertos de mão, abraços ou beijos. 

Mais se informa que outras situações serão analisadas caso a caso, em função da evolução da 

pandemia e das orientações da Direção Geral da Saúde. 

Paços do Municipio de Reguengos de Monsaraz, 18 de março de 2020 

c=::==:::::::::;;~z:,=====~ 
José Calixto 

Comandante da Proteção Civil Municipal 
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