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1.Introdução  
 

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster 
de pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores de um 
mercado de peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 
China. A 9 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo vírus da 
família dos coronavírus (2019- nCoV) como agente causador da doença. A sequenciação 
genómica do novo vírus foi feita em tempo recorde e partilhada a nível internacional.  

A transmissão pessoa-a-pessoa, através de gotículas está confirmada, mas é necessária 
mais evidência para melhor avaliar a extensão e mecanismos deste modo de 
transmissão. A fonte da infeção é ainda desconhecida e pode estar ativa. O reservatório 
e a história natural da doença, continuam em investigação. De acordo com diversas 
autoridades de saúde internacionais, o impacto potencial de epidemia por SARS-CoV-2 
é elevado, sendo expectável a propagação global do vírus. Por isso mesmo, o Diretor-
Geral da Organização Mundial de Saúde declarou, a 30 de janeiro de 2020, a doença por 
novo coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional.  

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde. Face à pandemia de COVID-19 foi publicado o Decreto do Presidente 
da República n.º 14- A/2020, de 18 de março decretando o estado de emergência, tendo 
a sua execução sido publicada através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. Neste 
sentido, o governo decretou o encerramento dos parques aquáticos e das piscinas 
(exceto as destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento).  

Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as 
várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a 
transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e 
proteger a Saúde Pública.  

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, 
das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão 
aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em 
ambientes fechados. Apesar do conhecimento atualmente disponível em relação a 
características do SARSCoV-2 nomeadamente o seu comportamento patogénico, 
potencial de transmissibilidade e outros fatores determinantes não estar completo, é 
útil considerar, para efeitos de implementação de medidas, uma analogia entre a atual 
pandemia por SARS-CoV-2 e a gripe pandémica.  
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Apesar de desafiantes, estas características tornam ainda mais premente o 
planeamento estruturado para diferentes cenários nesta emergência de saúde pública 

 

2. Ativação do Plano  
 
 

O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, com o 
apoio técnico do Grupo de Trabalho.  

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Azambuja, em articulação com o Grupo de Trabalho. 

3.Objetivos do Plano 
 

 O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma situação 
de SARS-CoV-2/COVID-19 prevenindo a mesma, contendo a pandemia, de forma a 
mitigar o contágio e propagação da mesma.  

Foram estabelecidos os seguintes objetivos:  

 Promover a informação, medidas e comportamentos a adotar de todos os utilizadores; 

  Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos para dificultar 
ao máximo a transmissão do vírus como a redução do número de casos de doença; 

  Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos; 

  Avaliar continuamente a situação através da criação de um Grupo de Trabalho (GT), 
rever normas, procedimentos e processos e incorporar as medidas corretivas; 

  Preparar um plano de comunicação;  

 Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de 
saúde, envolvidas na resposta à epidemia. 

 Este Plano não prevê ações de cuidados médicos dos utilizadores que venham a ficar 
infetadas com o vírus. Nesta situação os utilizadores deverão recorrer às entidades de 
prestação de cuidados de saúde, dando prioridade ao contacto com a linha SNS 24 (808 
24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) 
e cooperando sempre com as autoridades de saúde. 
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4. Abordagem de Pessoas com Suspeita de COVID-19  
 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou 
agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 
dificuldade respiratória, são considerados suspeitos de COVID-19 e ligam para a Linha 
SNS24 (808 24 24 24). 

5. Âmbito de aplicação  
 

O Plano de Contingência das Piscinas Municipais estabelece e prevê um conjunto de 
procedimentos quanto à ocupação, permanência e distanciamento físico, no âmbito da 
prevenção e controlo da infeção. O Plano de Contingência será revisto e atualizado 
sempre que existirem novas orientações formuladas pelas entidades nacionais de 
saúde, nomeadamente pela Direção Geral de Saúde (DGS), e entra em vigor 
imediatamente após aprovação do Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras. 

 
 

6. Operacionalização do Plano de Contingência 
 
 6.1. Constituição de Grupo de Trabalho 
 

Diretor do Plano Sr. Presidente Luís de Sousa 

Adjunta do Diretor do Plano Vereadora Sílvia Vítor 
Coordenador do SMPC Nuno Fonseca 
Coordenadora Técnica Catarina Cunha 

 

6.2. Competências Grupo Trabalho (GT)  
 
Compete ao GT:  

 Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;  

 Promover ações de sensibilização no âmbito da implementação do Plano; 

  Coordenar a atuação global;  
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 Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano;  

 Obter e consolidar informação atualizada; 

  Define o Plano de distribuição de equipamentos de proteção individual;  

 Divulga informação sobre medidas de autoproteção, higiene, etiqueta respiratória e 
comportamental no sentido de evitar contágios;  

 Identifica os possíveis espaços destinados a isolamento; 
 
 

7.Determinantes da Epidemia 
 
 7.1. Epidemiologia da Infeção 
 
 A definição apresentada, baseada no European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) é decorrente da informação disponível à data.  

Definição de Caso suspeito Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre 
ou tosse ou dificuldade respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + 
História de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa1, nos 14 
dias antes do início de sintomas; 

 OU − Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou 
provável de infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos 
sintomas;  

OU − Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem 
outra etiologia.  

 

7.2. Transmissão da Infeção  
 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 
doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 
febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre 
os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores 
de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 
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Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através 
de: 

  Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 
ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).  

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

7.3. Medidas Preventivas 
 
A perspetiva de ocorrência de uma epidemia da infeção por Covid-19 obrigou à definição 
de estratégias: 

1. Capacitação dos colaboradores através de informação atempada sobre as 
principais medidas de proteção individual e de condutas em caso de infeção, pelo 
Coordenados Municipal da Proteção Civil;  

2. Criação de uma sala de isolamento; 
3. Formação ao pessoal da Limpeza e manutenção (Plano de higienização e 

Desinfeção pandemia COVID-19, da CMAZB de maio 2020).  
4. Reforço da comunicação interna e externa; 
5. Articulação estreita com o grupo de trabalho;  
6. Colocação de doseadores com solução de base alcoólica (SABA) em várias zonas 

do Complexo: entrada principal, entrada e saída de balneários, bancadas, 
ginásio, ténis, copa, gabinetes;  

7. Disponibilização de máscaras, viseiras e aventais plásticos para o pessoal afeto 
ao serviço;  

8. Obras para Isolamento do balcão da receção e secretárias dos técnicos; 
9. Obras para criação de vitrines/comunicação laváveis; 
10. Construção de plano de circulação dos alunos, através da marcação dos circuitos 

a amarelo; 
11. Assinalados, de dois em dois metros entre alunos, os cabides, bancos, 

bancadas; 
12. Colocada sinalética/avisos por todo o complexo Regras COVID 19 e lotação de 

espaços; 
13. Adquirido roll-up com as regras COVID 19; 
14. Aquisição de 2 tipos de avisos para pendurar nas fechaduras dos cacifos, 

nomeadamente: Para os utentes a dizer de um lado: OCUPADO; do outro lado: 
Por favor limpar; Para o pessoal da limpeza colocar no final de limpar no cacifo 
utilizado: a dizer - LIMPO E DESINFETADO; 

15. Adquiridos tapetes de desinfeção dos pés e solução desinfetante para entrada 
no ginásio, balneários e entrada receção; 

16. Reparação dos cacifos dos balneários piscinas;  
17. Aquisição de tinas/recipientes, produtos químicos e Máquina de pulverização 

para desinfeção material desportivo;  
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18. Aquisição de separadores de solo para interditar a entrada de pessoas não afetas 
ao serviço na zona da copa e separação de alunos na zona do hall entrada. 

19. Outras medidas de âmbito geral adotadas pelos colaboradores e a adotar pelos 
utentes para prevenção da infeção por Covid-19: 
 

Etiqueta respiratória: 

 Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do antebraço;  
 Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos, 
 Deitar o lenço de papel no lixo,  
 Lavar as mãos pelo menos durante 20 segundos sempre que se assoar, 

espirrar ou tossir.  
Medidas de higiene:  

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão pelo menos 20 
segundos ou com uma solução de base alcoólica 

 Anexo II. 
 Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias.  
 Fazer autovigilância de sintomas e abstenção social em caso de doença. 
 Distanciamento Social. 

 
 

7.4. Medidas de Proteção 
 

1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é obrigatório o uso de 
máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços considerados 
comuns, interiores e fechados com múltiplas pessoas sendo recomendado o uso 
de máscara em espaços abertos, como medida de proteção adicional ao 
distanciamento social, à higiene/desinfeção das mãos e à etiqueta respiratória.  

2. Os colaboradores no cais das piscinas podem usar viseira desde que mantenham 
o distanciamento de 2 metros. A menos de 2 metros deverão usar máscara. 

3. Circuito (s) e Área de “isolamento”: Assim que são detetados os sintomas pelo 
utilizador, este deve deslocar-se ao balcão da receção do complexo. Deve 
informar o colaborador e dirigir-se para a sala de isolamento. Na deslocação do 
utilizador, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas 
instalações. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 
transmissível no edifício das piscinas. A área de “isolamento” tem como 
finalidade evitar ou restringir o contacto direto com outros utentes do espaço. 

4. A sala de isolamento/gabinete Médico, situada junto ao gabinete técnico e 
balneários do ginásio, encontra-se devidamente equipada com: 

 Marquesa (para descanso e conforto do utente, enquanto aguarda a 
validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 2 Caixotes de resíduos; 
 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) (disponível no interior da 

área); 
 Termómetro; 
 Casa de banho;  
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 Lavatório para mãos; 
 Doseador de detergentes mãos; 
 Papeleira; 
 KIT ao dispor do utente “doente” composto por: 

 Água e alguns alimentos não perecíveis; 
  Máscara (s);  
 Luvas descartáveis;  
 

5. Após utilização da sala de isolamento por algum caso suspeito, será efetuada a 
higienização por colaboradores devidamente formados pelos coordenadores do 
grupo de trabalho e terão de utilizar os seguintes equipamentos:  

 Fato-macaco descartável contra riscos biológicos ou bata descartável;  
 Luvas;  
 Máscara;  
 Óculos; 
  Desinfetante. Este material encontra-se disponível nos Serviços de 
Higiene e Segurança do Trabalho e será fornecido sempre que necessário. 
 
 

8. Procedimentos de acesso, ocupação e 
permanência  
 
Todos os utilizadores e funcionários deverão adotar um comportamento socialmente 
responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-
Geral da Saúde, na vida do utente em sociedade e durante a prática desportiva, 
designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que 
aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara;  

 

8.1 Medidas gerais especificas: 
a) Funcionários: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do 

uso de máscara durante a lecionação de sessões de exercício/treino que 
impliquem realização de exercício físico desde que mantenham o distanciamento 
social: 

b) Os colaboradores no cais das piscinas podem usar viseira desde que mantenham 
o distanciamento de 2 metros. A menos de 2 metros deverão usar máscara. 

c) Utilizadores e Atletas: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das 
instalações. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização 
de exercício físico e desporto;  

d) Todos deverão cumprir a direção da porta “entrada” e porta “saída” do 
Complexo; 

e) Todos deverão cumprir com traços contínuos e setas de circulação (amarelas); 
f) Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, 

ou pessoas com doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações 
parecem apresentar;  
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g) Grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas que pretendam frequentar 
qualquer dos serviços/aulas, deverão apresentar uma declaração/atestado 
médico a autorizar a prática desportiva no Complexo de piscinas de Azambuja; 

h) Não retomam as atividades destinadas a programa Municipal (PAFT natação); 
i) Todos os alunos são obrigados a preencher TERMO DE RESPONSABILIDADE 

COVID. 
j) Todos os alunos deverão assinar o TERMO De responsabilidade (COVID 19); 
k) Diariamente, deverá ser feito o registo, dos funcionários e utilizadores (nome e 

contacto telefónico), que frequentaram os espaços de prática de exercício físico 
e desporto (sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar livre), por data e 
hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica; 

l) Cumprir com a lotação máxima exposta à entrada de cada área: 
 Hall entrada na receção: 5 pessoas 
 Hall Ginásio: 2 pessoas 
 Balneárias pessoas com deficiência: 1 pessoa  
 Vestiários Piscinas: 3 pessoas 
 Balneário Piscinas: 6 pessoas das quais 1 pessoa por Vestiário Individual a não ser que 

sejam do mesmo agregado familiar.  
 Lotação máxima balneário ginásio: 4 pessoas 
 Lotação máxima balneário pessoal serviço masculino: 3 
 Lotação máxima balneário pessoal serviço mulheres:3 
 Lotação máxima ginásio: 15 pessoas incluindo professor 
 Lotação máxima bancadas: 20 pessoas 
 Lotação máxima por campo aluguer ténis: 5 incluindo professor 
 Casa de banho piso 1: 1 pessoa 
 Copa: 4 funcionários  
m) A Lotação máxima por aulas na piscina e tanque varia de aula por forma a garantir o 

distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes, disposição e 
movimentos das pessoas ao longo das sessões, lotação de balneários e cacifos:  

 

 

Máximos aceitáveis que podem variar em 
função das inscrições por 
aulas/balneários/cacifos 

Modalidades Lotação  Pais Totais máximos 
Regime Livre por pista 4/h  0 4 
Reabilitação Aquática 5 0 5 
Hidroginástica (3 pistas pistas) 12 ou 14 ou 18 0 12, 14, 18 
Aquapower (3 pistas) 12 0 12 
Natação 4 ou 8 4 8 ou 12 
AMA 6 6 12 
Natação Bebés 4 4 8 
Exercicio Fisico para a mamã 7 7 14 
Pilates 14 0 14 
Fitness 14 0 14 
Ténis 4 4 4 
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Alugueres Ginásio 15/h   

Alugueres Campo de ténis 4/h    
 

8.2 Medidas especificas de utilização do hall entrada e acessos aos 
balneários, casas de banho, bancada, ginásio e campos de ténis. 
 

a) Obrigatório a higienização das mãos e medição da febre na entrada do Complexo 
de Piscinas, piscina, ginásio e ténis. 

b) Os utentes devem, preferencialmente, fazer marcação/pagamentos, das aulas, 
dos regimes livres, treinos personalizados, avaliações, atendimentos, por meios 
digitais/telefónicos, transferência, multibanco e outros;  

c) Só é permitida o atendimento a uma pessoa de cada vez no balcão; 
d) Proibida a permanência de pessoas no hall de entrada, na zona da copa, exceto 

para aceder à máquina de vending, casa de banho, pagamentos/informações, 
acompanhamento de crianças às aulas das piscinas. 

e) Proibida a entrada no Complexo de acompanhantes dos alunos do ginásio.  
f) Não será permitido o acompanhamento aos balneários das crianças maiores de 

8 anos, nem a permanência nas instalações fechadas, a não ser para 
atendimento no balcão;  

g) Os espaços estarão em permanente limpeza e desinfeção.   
 

8.3 Medidas de utilização da copa  
 

a) Zona da copa encerrada a pessoas externas ao serviço; 
b) Proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço na zona da copa identificada com 

traço continuo amarelo. 
c) É proibida a permanência de funcionários na copa exceto para efetuar as suas 

refeições ou limpeza;  
d) O pessoal afeto ao serviço deverá limpar e desinfetar a sua zona de refeição 

sempre que utilizar;  
e) Uso de máscara obrigatório exceto no ato da refeição. 

 
8.3 Medidas de utilização máquina vending 
 

f) Lavar adequadamente as mãos antes e depois da utilização das máquinas de 
venda automática, e, antes e depois do consumo dos alimentos (lavagem 
durante 20 segundos com água e sabão).  

g) Adotar as medidas de etiqueta respiratória (tossir para o antebraço/ braço ou 
para um lenço de papel) e evitar tocar no nariz, olhos e boca quando está a 
manusear a máquina.  
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h) Cumprir as regras de distanciamento social, mantendo a distância de segurança 
de pelo menos 1metro (na fila para acesso à máquina ou durante o consumo dos 
produtos alimentares). 

i)  Não retirar da máquina alimentos para consumo por parte de outras pessoas.  
j) A partilha de alimentos entre pessoas não deve acontecer. 
k)  Manusear a máquina com um lenço de papel ou equivalente que no final deverá 

ser colocado no lixo. 
l)  Evitar consumir os produtos alimentares retirados da máquina na sua 

proximidade, evitando aglomerados de pessoas. 
 

 
8.4 Medidas de utilização dos balneários, chuveiros/cabines de duche, 
sanitários  
 

a) Desinfeção das mãos e pés à entrada e saída dos balneários;  
b) Duches encerrados para todos os alunos, excetos para o pessoal afeto ao serviço 

de modo a diminuir a humidade do espaço; 
c) Crianças a partir dos 8 anos devem utilizar autonomamente os balneários de 

modo a não exceder a lotação dos balneários; 
d) Existem afixadas as lotações máximas permitidas nos balneários, cabines e 

cabides, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico de pelo 
menos de 2 metros;  

e) Obrigatório a limpeza e desinfeção do calçado à entrada dos balneários; 
f) Os utilizadores não podem utilizar cacifos que não tenham a identificação do 

Aviso – Limpo e desinfetado. 
g) Os utentes terão de colocar no seu cacifo todos os seus pertences, o calçado 

dentro de um saco plástico fechado, a máscara dentro de um saco plástico 
fechado quando for para a prática desportiva, fechar o cacifo e colocar o aviso a 
dizer OCUPADO ou POR FAVOR LIMPAR no final; 

h) Os funcionários deverão colocar no seu cacifo todos os seus pertences, o calçado 
dentro de um saco plástico fechado, vestir a farda aquando serviço dentro do 
cais, fechar o cacifo;  

i) Os utentes apenas podem vestir o equipamento das piscinas (fato de banho ou 
tanga de licra, chinelos e touca) dentro dos balneários das piscinas. Para as 
outras modalidades do ginásio e ténis devem vir vestidos com a roupa desportiva 
de casa;  

j) Deverão todos cumprir os circuitos de circulação de funcionários e utilizadores 
que se encontram assinalados no chão e com sinalética para preconizar a 
circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

k) Estão assinalados de forma visível os cabides, cacifos e bancos que podem ser 
utilizados de forma a permitir o distanciamento físico de dois metros entre 
utilizadores; 

l) Não é permitido o uso de secadores de cabelo e secadores de mãos.  
m) Os espaços balneários, vestiários, casas de banho serão limpos e desinfetados 

pelo menos 1 vez entre aulas.  
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n) É da responsabilidade do pessoal afeto ao serviço manter seu espaço/cacifo 
limpo e desinfetado. 

o) Os professores deverão sempre que utilizarem o duche e casa de banho do seu 
balneário solicitar limpeza e desinfeção aos funcionários responsáveis por este 
serviço; 

p) É proibida a permanência nos balneários do pessoal do serviço, exceto para 
vestir e despir, trocar de roupa, casa de banho. 
 

8.5 Medidas Gerais para o ginásio  
 

a) Desinfeção das mãos e pés à entrada e saída do ginásio;  
b) Obrigatório calçar os ténis ou meias limpas e desinfetadas, à entrada do ginásio; 
c) Marcação no chão da posição que cada aluno deve ocupar durante a aula de 

forma a garantir o distanciamento físico de 3 metros entre participantes; 
d) Estes equipamentos/materiais desportivos devem estar posicionados para o 

mesmo lado, de forma a evitar um “frente a frente” garantido os 3 metros de 
distância.  

e) Os equipamentos desportivos, tais como colchões, bolas, pesos, cordas após 
utilizados são colocados na “zona suja” para se proceder à desinfeção;  

f) Arejar e promover a ventilação dos espaços das aulas de grupo entre as sessões, 
durante pelo menos 20 minutos; 

g)  O município assegura a limpeza e higienização dos equipamentos/materiais e 
espaços utilizados entre sessões da sua responsabilidade. 

h) Nos alugueres do ginásio é da responsabilidade dos utilizadores a limpeza e 
higienização dos equipamentos/materiais desportivos utilizados entre sessões. 

i) Nas cedências do ginásio é da responsabilidade dos utilizadores a limpeza e 
higienização dos espaços e equipamentos/materiais desportivos utilizados entre 
sessões. 
 
 

8.6 Medidas Gerais para as Piscinas e Tanque de Água Interiores 
 

a) Obrigatoriedade de higienização das mãos na entrada do cais das piscinas; 
b)  Os alunos devem aguardar pela autorização do professor ou nadador salvador 

na zona identificada do cais da piscina e tanque, com o distanciamento de 2 
metros; 

c) A limpeza e desinfeção dos tanques devem ser realizadas com os procedimentos 
habituais, devendo-se substituir a água e proceder à cloragem (ou outro tipo de 
desinfeção química) como definido em procedimentos internos. 

d) É fundamental que sejam garantidos procedimentos para que a água seja 
testada/analisada regularmente quanto à química correta e desinfeção 
adequada, e verificar se a instalação está isenta de riscos físico-químicos e 
microbiológicos, e monitorizar a conformidade desses parâmetros. Os 
subprodutos de desinfeção (Bromatos, Cloritos, Cloratos e Trihalometanos) não 
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devem exceder os limites legalmente estabelecidos, e verificar se a instalação 
está livre de outros riscos químicos e físicos. 

e) Todos os colaboradores técnicos das piscinas devem manter registos atualizados 
dos resultados e testes de qualidade da água.  

f) Devem ser reforçados os mecanismos de desinfeção do circuito de água das 
piscinas.  

g) Recomendar aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma e área 
circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos.  

h) No intervalo entre horários é efetuada a desinfeção dos espaços e materiais 
desportivos; 
 

ANEXO: Imagem balneários 

8.7 Medidas Gerais para o Ténis 
 

a) Obrigatório desinfetar as mãos à entrada e saída dos campos de Ténis; 
b) Os participantes deverão usar o seu material desportivo pessoal, nas aulas e 

alugueres de ténis e garantir a sua limpeza e desinfeção antes e após a prática 
desportiva; 

c) Nas aulas de ténis apenas serão disponibilizadas bolas de ténis e o Complexo 
garante a sua limpeza e desinfeção durante a utilização e após;  

d) Os colaboradores do Municipio de Azambuja poderão usar viseira, mas a 
menos de 2 metros dos clientes deverão usar mascara; 

e) Cumpri com a lotação máxima permitida no campo máxima de 4 alunos por 
campo; 

f) Cumprir a sinalização/marcas do chão e dos espaços; 
g) Privilegiar pagamentos por transferência bancária ou multibanco; 
h) Os Clientes têm de estar a 2 metros de distância com máscara e só podem 

retirar quando o funcionário se ausenta; 
i) No acompanhamento do Cliente ao Campo, quem abre o cadeado é o 

funcionário e traz a chave e o cadeado consigo;  
j) No final de cada utilização, os campos são fechados e desinfetadas as 

superfícies de contato; 
 
Imagem área dos campos: 
 

 
Campo para alugueres 

 
1 
 

 
Campo para alugueres 

 
2 
 
 

 
Saída das aulas 

 
Aulas de Ténis 

 
3 
 

Entrada aulas 
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9. Higienização das Instalações 
 

A limpeza e higienização dos espaços e superfícies de maior contato assumem particular 
importância no âmbito das medidas de proteção a adotar para minimizar os riscos de 
contágio pelo COVID-19. Durante a realização das tarefas de limpeza e higienização das 
instalações existentes no Complexo de Piscinas de azambuja, os trabalhadores da equipa 
de limpeza devem cumprir com o Plano de Higiene e Limpeza do Municipio de Azambuja, 
de maio de 2020, bem como com o plano interno do Complexo de Piscinas de azambuja 

10. Procedimento em caso suspeito e fluxo de 
informação  
 

1. Utilizador informa colaborador do Complexo de Piscinas 
2. Colaborador do Complexo, acompanha o individuo até á sala de isolamento  
3. O individuo contata a linha SNS 24 - 808 24 24 24, e segue as orientações do 

SNS 
4. O colaborador informa o Chefe do Serviço do Desporto ou seu substituto 
5. O Chefe de Serviços do Desporto ou seu substituto informa Coordenador do P. 

Civil da CMAzB ou seu substituto  
6. Coordenador PC CMAzb ou seu substituto informa a Vereadora do Desporto 
7. A vereadora Informa, Presidente  

 

11. Monitorização do Plano  
 

É realizada pela Coordenadora Técnica, sendo este responsável por monitorizar a 
aplicação das regras de contingência, centralizar a informação, e reportar dados ao 
Grupo de Trabalho, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se justifique. 

12.Bibliografia  
 

Orientação da DGS n.º 9/ 14/30/36 de 2020…. (por completar) 

ORIENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO DE PISCINAS, Lisboa, 23 de março de 2020 
Departamento de Saúde Pública Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
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https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circularesinformativas/orientacao-n-
0302020-de-29052020-pdf.aspx  https://covid19.min-saude.pt/  Orientação da DGS de 21 de 
março 

COMUNICADO Nº 14/20 24/04/2020 - COVID-19 – NORMATIVAS A IMPLEMENTAR NO 
FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS COM VISTA À REABERTURA 

Plano de higienização e Limpeza do Municipio de azambuja, maio de 2020 

12. ANEXOS 
 

1. Imagem Roll-up – Regras COVID 19 
 
 

2. Imagem Avisos OCUPADO / POR FAVOR LIMPAR e LIMPO E DESINFETADO 
 

3. Mapas dos planos de água piscina e tanque  
 

 

4. Mapa balneários Piscinas COVDID  
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5. Mapa Ginásio 
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6. Aviso da DGS  
 

7. Registo de presenças entrada ginásio e ténis 
 

 

 


