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Caros associados,  

  

De forma a fazer face à pandemia por COVID-19 informamos que serão adoptadas as seguintes 

medidas de segurança e higiene nos pontos de entrega por tempo indeterminado: 

  

1. Na fila deverá ser respeitada uma distância de segurança de 2m e deve ser dada 

prioridade a profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 

protecção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social. 

  

2. O uso de máscara dentro do pontos de entrega é obrigatório e o tempo de permanência 

deverá ser apenas o estritamente necessário para recolher a cesta.  

  

3.   A recolha deverá ser feita por uma única pessoa, sem acompanhantes, de modo a tentar 

reduzir a concentração de pessoas na fila e no ponto de entrega.  

  

4.   Apelamos a que os maiores de 70 anos e os considerados de risco (hipertensos, 

diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica e doentes 

oncológicos) se façam substituir por outras pessoas na recolha. 

  

5.   Os trabalhadores estarão devidamente protegidos, fazendo uso de máscaras, desinfecção 

regular das mãos e luvas, de maneira informada e consoante as diferentes situações e 

aplicações. 

  

6. Para fazer face aos custos-extra que enfrentamos com este plano, apelamos à vossa 

cooperação: a cesta pequena passará a custar 3,60 € e a cesta grande 7,20€. 

  

7. A Fruta Feia reserva-se no direito de voltar a suspender as entregas, caso haja alguma 

infecção pela COVID-19 no seio da equipa, ou caso o nosso exercício se venha a manifestar 

dispensável ou indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus. 

  

Por fim, apelamos à responsabilidade de cada um em prol da saúde do colectivo no correcto 

cumprimento deste plano de segurança. 

  

Um abraço sem braços, 

A equipa Fruta Feia 


