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INTRODUÇÃO 

 

As atividades motoras e desportivas são essenciais para a promoção de saúde e 

bem-estar sendo um instrumento amplamente validado para esse fim. A inatividade física 

é considerada a quarta principal causa de mortalidade global e está entre as 10 principais 

causas de morte e incapacidade em países desenvolvidos. Muitos dos custos com a saúde 

são causados principalmente por doenças associadas a um estilo de vida prejudicial, 

incluindo a inatividade física. Por outro lado, Espinho sendo uma cidade junto ao mar tem 

uma grande procura na época balnear, e consequentemente a piscina solário atlântico, 

aliás equipamento de base recreativa com tradição e influência na dinamização da 

economia local. Considerando o atual estado de Saúde Pública e tendo em consideração 

as recomendações do Direção Geral de Saúde (DGS), o Município de Espinho tem 

procurado proceder à reabertura gradual das infraestruturas desportivas que possibilitem 

o retorno à maior normalidade quanto o possível. Dessa forma, surge o presente Plano de 

Contingência da Piscina Solário Atlântico, através do qual se pretende reduzir ao máximo 

o risco de disseminação da COVID-19. Para além das medidas que se procuram 

implementar, será também fundamental a promoção da consciencialização individual para 

a atual situação e consequentemente a compreensão e respeito por estas regras. O plano 

será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades 

competentes. 

 

ENQUADRAMENTO 

 

Apesar da legislação sobre higiene e segurança nas piscinas ser atualmente clara e 

satisfatória, o surgimento do novo coronavírus, mesmo considerando que a presença de 

cloro em quantidades adequadas na água diminui significativamente as hipóteses de 

contágio no meio aquático, recomenda-se a implementação de um sistema mais restritivo 

de controlo de saúde e higiene do que o que é aplicado atualmente e que permita tornar 

as piscinas locais ainda mais seguros. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita-se que os métodos 

convencionais de tratamento de água que usam filtragem e desinfeção com cloro são 

capazes de inativar o vírus responsável pelo COVID-19. Embora o vírus tenha sido relatado 

nas águas dos rios, não foi detetado no abastecimento de água potável e, com base nas 

evidências atuais, o risco de presença nos recursos hídricos é baixo. (documento: Água, 

saneamento, higiene e gestão de resíduos para o vírus COVID-19. Orientações provisórias. 

OMS, 23/3/2020). Em conformidade com o dito anteriormente, está também a opinião do 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a referência nacional dos EUA para a 

aplicação da prevenção e controle de doenças, que afirma que "métodos convencionais de 

tratamento de água que usam filtragem e desinfeção, como os da maioria dos sistemas 

municipais de água potável, deve remover ou inativar o vírus que causa o COVID-19”.  

Desta forma, pode-se dizer com bastante grau de certeza que, neste momento, não há 

evidências de que o COVID-19 possa ser transmitido aos seres humanos através do uso 

de piscinas já que uma manutenção e desinfeção adequadas de piscinas devem inativar o 

vírus em questão. (FAQ sobre água e COVID-19. Informações sobre Água Potável, Água 

Recreativa e Águas Residuais. Atualizado em 3 de abril de 2020). 

Nesse sentido, as concentrações de cloro residual livre entre 0,5 e 2 mg/l na água 

da piscina de utilização coletiva, recomendadas pelo concelho nacional de qualidade 
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através da normativa 23/93 parecem ser amplamente capazes de impedir a propagação 

do COVID-19. A evaporação da água clorada também pode, pelo menos a uma curta 

distância da superfície, limitar o risco de propagação de uma carga viral infeciosa por 

propagação pelas vias aéreas. 

Face a estes pressupostos, as principais preocupações a ter numa piscina não serão 

tão direcionadas para a água em si, mas sim com os próprios espaços secos e húmidos 

que proporcionam a proximidade física entre os utentes (balneários, cais, instalações 

sanitárias), onde existirá um elevado risco de contaminação atendendo à possibilidade de 

um maior número de pessoas em circulação e ao toque de forma repetida nos mesmos 

materiais. Sendo um vírus respiratório que se transmite por pequenas gotículas, embora 

não exista uma confirmação científica, a utilização dos balneários, nomeadamente dos 

chuveiros, pode potenciar esse risco de contágio e como tal, deverá ser um aspeto a ter 

em consideração segundo informações retiradas de um documento produzido pelo CIMAI 

(consultado a 9 de maio 2020).  

CORONAVÍRUS  

 

3.1 O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS? 

 

O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 

identificado anteriormente em seres humanos. A fonte da infeção é ainda desconhecida. 

Ainda que em fase de investigação, a via de transmissão pessoa a pessoa foi confirmada. 

A infeção alastrou a vários países de todos os continentes, tendo sido declarada a situação 

de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Com o objetivo de informar, aconselhar e orientar a população portuguesa sobre o 

impacto da pandemia COVID-19, a Direção-Geral da Saúde criou o website temático, que 

é a fonte de informação mais credível, onde podem ser consultadas informações sobre: 

• Dispositivo de Saúde Pública | informação sobre monitorização e vigilância 

epidemiológica; 

• Documentos | comunicados, normas, despachos, orientações, plano de 

contingência e relatórios de situação; 

• Perguntas frequentes; 

• Centro de recursos com materiais de divulgação | guias de orientação, jogos 

didáticos, livros digitais, publicações para redes sociais, vídeos e spots rádio; 

• Conferências de imprensa | com acesso aos vídeos e áudios das mesmas. 

 

3.2 SINTOMAS DO COVID-19 

 

De acordo com a norma Norma nº 020/2020 de 09/11/2020; www.dgs.pt 

De acordo com a norma Norma nº 020/2020 de 09/11/2020; www.dgs.pt 

Critérios para a Definição de Caso de COVID-19:  

a. Critérios clínicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes 

critérios:  

https://covid19.min-saude.pt/
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i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

iv. Anosmia de início súbito;  

v. Disgeusia ou ageusia de início súbito.  

b. Critérios epidemiológicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos 

seguintes critérios nos 14 dias antes do início de sintomas:  

i. Contacto com um caso confirmado de COVID-19;  

ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em 

situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento 

prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento ou instituição equiparada) e onde existe 

transmissão documentada de COVID-19;  

iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo com 

SARS-CoV-2.  

c. Critérios imagiológicos:  

i. Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos irregulares, 

com distribuição bilateral periférica e/ou subpleural, com predomínio nos lobos inferiores, 

e/ou consolidação com distribuição periférica e basal.  

ii. Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em vidro despolido, com 

uma distribuição periférica e subpleural; consolidações segmentares multifocais, com 

distribuição predominante subpleural ou ao longo dos feixes broncovasculares; 

consolidação com sinal de halo invertido, sugerindo pneumonia organizativa.  

d. Critérios laboratoriais:  

i. Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra respiratória;  

ii. Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de Antigénio 

(TRAg) em pelo menos uma amostra respiratória, realizados nos termos da Norma 

019/2020 da DGS.  

 

Classificação do Caso de COVID-19:  

a. Caso Possível: pessoa que preencha os critérios clínicos.  

b. Caso Provável: pessoa que preencha um dos seguintes critérios:  

i. Critérios clínicos e critérios epidemiológicos; ou  

ii. Critérios clínicos e critérios imagiológicos.  

c. Caso Confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais. 

  



   
 

  7 
 

3.3 TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 

Sendo a COVID-19 uma doença que se manifesta predominantemente por sintomas 

respiratórios, com base na evidencia atual o vírus responsável pela doença coronavírus 

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 a boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros); 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias.  

 

3.4 O QUE FAZER EM CASO DE SINTOMAS 

 

Os utentes que apresentem sintomas do COVID-19 não deverão entrar nas 

instalações devendo dirigir-se para casa. Essa informação deverá ser apresentada à 

entrada da instalação. 

A esses utentes pode também ser dada a informação de que devem contactar a 

linha SNS24 | 808 24 24 24. O SNS24 é o contacto indicado para os casos suspeitos de 

COVID-19 devendo seguir as instruções dadas. Este é o contacto mais importante e 

organizado. 

 

3.5 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

 

Na Piscina Solário Atlântico existe uma sala de isolamento com uso exclusivo para 

essa função, localizada junto à porta de acesso às instalações do balneário marinho / ou / 

em sala anexa ao bar/cafetaria desta instalação municipal vulgarmente chamada de 

“armazém do andebol”, para a qual devem ser encaminhados todos os casos suspeitos 

que ocorram dentro das instalações, com o intuito de impedir que outros utentes ou 

recursos humanos presentes na instalação possam ser alvo de contágio e infetados.  

A Sala de Isolamento deverá estar equipada com: 

• cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do suspeito de infeção por COVID-

19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM) ou Corpo de Bombeiros); 

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

• solução antissética de base alcoólica; 

• contentor de resíduos (com abertura não manual e saco plástico); 

• toalhetes de papel; 

• máscara(s) cirúrgica(s); 

• luvas descartáveis; 

• termómetro. 
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Deverá ser prevista a possibilidade de o caso suspeito poder fazer um contacto 

telefónico.  

Todos os trabalhadores afetos Piscina Solário Atlântico deverão ser informados da 

localização da Sala de Isolamento no edifício, encontrando-se a mesma devidamente 

sinalizada. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

Na eventualidade de surgimento de um caso suspeito, deve ser-lhe dada uma 

máscara cirúrgica que o próprio deverá colocar devendo depois ser encaminhado: 

• para casa se estiver mais próximo da saída da instalação do que da sala de 

isolamento, por um funcionário. Deve ainda ser dada a informação de que deve 

contactar com a maior brevidade a linha SNS 24 através do número (808 24 24 

24); 

• Para a área de isolamento caso não esteja em condições físicas de se deslocar pelo 

próprio meio para casa, pelo nadador salvador presente na instalação. Em seguida, 

deverá ser contactada a linha SNS 24 pelo número (808 24 24 24), bem como, 

reportar a situação aos seguintes contactos: 

o Prof. Licínio Silva (Responsável do Equipamento) | 961 566 154 

o Prof. Jorge Crespo (Chefe de Divisão Municipal) | 961 566 170 

Um dos contactos referenciados anteriormente deverá informar, de imediato, o Serviço 

Municipal de Proteção Civil: 

o Dr. Pedro Louro (Coordenador Municipal da Proteção Civil) | 913467651 

o Dra. Suéli Canelas (SMPC) | 927 960 240 

 

3.7 PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO 

 

Na situação de caso confirmado, o responsável pela instalação onde foi detetado o 

caso deve: 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento;  

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

• Dar especial atenção à limpeza e desinfeção da sala de reuniões, secretárias, 

incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo caso confirmado;  

• Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (deve apresentar 

espessura de 50 ou 70 mícron e apenas deve ser preenchida 80% da sua 

capacidade máxima) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser 

segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 

hospitalares com risco biológico.  
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3.8 MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

 

Como principais medidas para reduzir a exposição e transmissão da doença, a OMS 

e a  DGS apontam medidas de etiqueta respiratória, a prevenção da dispersão de gotículas 

através do uso de máscaras e viseiras, a lavagem frequente das mãos,  o distanciamento 

social, a higienização das superfícies, a eliminação do toque na cara com as mãos assim 

como não realizar troca de objetos entre pessoas ou comida em que tenha tocado. 

Considerando o contexto de retoma progressiva da atividade e do trabalho presencial, 

torna-se necessário reforçar essas medidas e implementar um conjunto de novas medidas, 

como o aumento da higienização e limpeza dos locais de trabalho.  

A Orientação n.º30/2020 de 2020 atualizada a 20/07/202 emanada pela Direção 

Geral de Saúde, apresenta as seguintes orientações referentes às piscinas:  

1. Antes da reabertura, quando os sistemas são reativados é necessária a revisão da 

avaliação de risco e do regime de controlo, cumprindo a legislação aplicável, 

adotando medidas para minimizar o risco de infeções em resultados da formação 

de biofilmes dentro das piscinas, tubagens e acessórios;  

2. A limpeza e desinfeção das piscinas 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 protocolo interno;  

3. 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 devem exceder os limites 

legalmente estabelecidos, e verificar se a instalação está livre de outros riscos 

químicos e físicos;  

4. Todos os responsáveis técnicos das piscinas devem manter registos atualizados dos 

resultados e testes de qualidade da água. Desta forma, devem ser reforçados os 

mecanismos de desinfeção do circuito de água das piscinas; 

5. Obrigatoriedade de higienização das mãos na entrada do cais das piscinas; 

6. 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; 

7. Assegurar a limpeza e higienização dos equipamentos utilizados. 

8. Seguindo as recomendações da DGS, não serão contempladas atividades para 

grávidas, idosos (>65 anos) ou pessoas com doenças crónicas indo de encontro ao 

recomendado pela DSG atendendo ao risco acrescido que estas populações 

parecem apresentar. 

9. a Piscina Solário Atlântico abrirá apenas para a lotação máxima de 250 pessoas e 

não se permitirá a utilização dos chuveiros dos balneários; 

Como durante a atividade de natação o uso da máscara é obviamente impossível, 

será necessário considerar o controlo de entradas para limitar o risco de contágio, já que 

alguns estudos defendem que aquando da atividade do exercício físico, em que os 

movimentos respiratórios incrementam a sua frequência e profundidade, o risco de 

transmissão do Coronavírus aumenta. Dessa forma, e seguindo a normativa proposta pela 

Federação Portuguesa de Natação (FPN), deve ser observada a distância interpessoal de 

pelo menos 2 metros entre os professores e entre os professores e/ou funcionários e os 

utentes.  Durante a realização da prática desportiva deve ser observada uma distância de 

pelo menos 2 metros. Todos terão de usar uma máscara, exceto, é claro, os utentes 

durante a atividade.  
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No que diz respeito à densidade de aglomeração, acredita-se que o índice, já 

previsto, de pelo menos 4 m2 por pessoa de superfície para os vestiários deva ser mantido. 

Para o corpo na água, a fim de manter, com ampla margem, a distância interpessoal de 

segurança durante a atividade, considera-se a hipótese de duplicar a área recomendada 

em relação às referências atualmente em vigor, prevendo um distanciamento de 8 m2 no 

plano de água indo ao encontro do estabelecido pela norma apresentada pela FPN. 

Atendendo ao exposto anteriormente e à necessidade de criar o devido afastamento social 

de segurança, considerando a dinâmica de organização do espaço e das atividades aqui 

realizadas, será aplicado o critério de um máximo de 250 utentes de lotação máxima da 

piscina, devendo ser sublinhado que a lotação máxima em anos anteriores aos da 

pandemia era de 800 pessoas.  

 

ABERTURA DA PISCINA 

 

De acordo com a medidas propostas na Orientação n.º30/2020 da DGS, 

consideramos ser importante que haja uma abertura faseada da instalação garantindo-se 

um grande controlo inicial sobre o número de utilizadores assim como permitir observar a 

aplicabilidade das regras definidas e uma maior familiarização de todos os recursos 

humanos com esta nova dinâmica de atuação. Dessa forma será também possível avaliar 

e ajustar algumas das medidas a implementar com maior segurança bem como ajustar os 

procedimentos em função da evolução da situação epidemiológica.  

4.1 ANTES DA REABERTURA DA PISCINA 

 

• Divulgação de informação aos trabalhadores; 

• Distribuição de EPI’s aos trabalhadores; 

• Limpeza e higienização de todas as divisões; 

• Higienização dos tanques (vazios) e tanque de compensação de acordo com os 

procedimentos habituais; 

• Inspeção completa dos sistemas de tratamento de água e ar; 

• Manutenção e tratamento do correto funcionamento dos sistemas de tratamento 

da água; 

• Aquando do enchimento dos tanques confirmação da qualidade da água através de 

análises químicas e microbiológicas; 

 

4.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

A piscina solário Atlântico abrirá para regime livre, com o seguinte horário: 

Segunda feira a Domingo, inclusive feriados das 9h00 às 19h00 

 

4.3 ASPETOS ORGANIZACIONAIS  

 

Devem ser considerados os seguintes aspetos: 
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4.3.1 Blocos de horários para regime livre 

 

O regime livre, funcionará das 9h00 às 19h00 ou das 14h00 às 19h00 caso a opção 

do cliente seja apena a frequências das instalações por meio dia. O acesso às instalações 

será facultado apenas até à lotação máxima de 250 pessoas, de forma a permitir um 

adequado controlo do número de utentes assim como uma adequada higienização dos 

espaços. Para a aquisição de ingressos, será afixada informação no sentido de manter o 

correto distanciamento para os restantes utentes. 

De acordo com o referido anteriormente, a piscina funcionará em situação de 

regime livre, obedecendo à lotação máxima referida, uma vez atingida só entrará um 

utente após saída de outro.  

Por outro lado, será levado a cabo um reforço da desinfeção das instalações e 

equipamentos, aumentando-se o reforço de higienização de balneários e casas de banho 

para hora a hora e desinfeção com desinfetante específico dos equipamentos de aluguer 

(cadeiras e espreguiçadeira) sempre que o respetivo utilizador terminar a sua utilização. 

As espreguiçadeiras serão numeradas, de forma a que o utente utilize sempre a mesma 

durante a sua estadia na piscina solário atlântico. 

A gestão da utilização dos vestiários/balneários a utilizar no regime livre será feita 

à entrada de cada utilizador. Considerando que os espaços em causa têm 40 metros 

quadrados cada um, poderão permanecer em simultâneo e dentro dos mesmos, 10 

clientes no máximo.  

 

4.3.2 Fluxo de utentes 

 

• Entre a porta de entrada, o cais da piscina e a saída, serão identificados circuitos 

de circulação (imagem 1) que devem ser cumpridos por utentes e trabalhadores 

afetos ao balneário Marinho/Piscina Solário Atlântico. Atendendo à arquitetura da 

piscina, não é possível prever a existência de circuitos sem que haja cruzamento 

de circulação (entrada/saída) em alguns locais. Porém, estes cruzamentos ocorrem 

em curtos períodos de tempo, e nas zonas de circulação, onde os utentes são 

obrigados a usar a máscara de proteção. 

• A circulação das pessoas deverá ser o mais próximo quanto o possível da parede à 

direita; 

• Deve manter-se uma distância entre as pessoas de, pelo menos 2 metros, com 

exceção de pessoas pertencentes ao mesmo agregado familiar, e com uso 

obrigatório de máscara;  

• Dentro das instalações não são permitidas socializações; 

• Na zona de mesas e cadeiras, espreguiçadeiras e toalhas, será efetuado o 

afastamento de 3 metros entre equipamentos   
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IMAGEM COM CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

 

Imagem 1: identificação do fluxo de utentes na zona entre a entrada/saída na 

piscina balneários e cais da piscina, zonas de toalhas, espreguiçadeiras e mesas e 

cadeiras  

 

4.3.3 Organização e dinâmica dos vestiários 

 

• Os balneários existentes serão utilizados exclusivamente como vestiários para 

troca de roupa e terão uma lotação máxima, cuja informação será afixada à entrada 

dos mesmos, garantido o devido distanciamento social neste espaço;  

• A permanência máxima no vestiário será de 15 minutos;  

• Os bancos dos vestiários serão marcados de forma a serem indicadas as zonas que 

os utentes podem ou não utilizar de forma a garantir o adequado distanciamento;  

• A roupa e o saco de cada utente deverão acompanhá-lo durante a sua permanência 

nas instalações;  

• Não é permitida a utilização dos chuveiros. 

 

4.3.4 Limpeza, higienização e ventilação  

 

• No final de cada período de utilização, será realizada uma adequada higienização 

dos espaços comuns e de circulação;  

• Aumenta-se o reforço de higienização de balneários e casas de banho para hora a 

hora e desinfeção com desinfetante específico dos equipamentos de aluguer 

(cadeiras e espreguiçadeira), sempre que o respetivo utilizador terminar a sua 

utilização 
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O protocolo geral de limpeza e higienização deve ter em conta as mais recentes 

orientações da DGS, designadamente a Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020. De uma 

forma geral, para um adequado cumprimento destas medidas, e complementando as 

normas da DGS com as orientações da FPN, deverão ser implementadas medidas 

reforçadas de higiene sanitária que devem passar por: 

 

• Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns; 

• Implementação de Plano de Higienização; 

• Reforço do serviço de limpeza, com especial atenção às rotações dos vestiários e 

zonas de espera no cais da piscina;  

• Limpeza de cais de piscina pelo menos 1x/período (manhã, tarde) com produtos 

recomendados pela DGS; 

• Entrada para o cais da piscina com necessidade de passagem obrigatória pelo lava-

pés com fluxo continuo de água e com líquido desinfetante mudado com 

regularidade segundo recomendação da DGS; 

• Obrigatoriedade de higienização das mãos e passagem pelo duche antes da entrada 

para a água, respeitando o distanciamento social; 

• Permissão controlada da utilização das casas de banho no interior dos vestiários; 

• Espaço de balneário com permanência máxima de 15 minutos, apenas para mudar 

de roupa; 

• Verificação dos parâmetros da água de forma mais sistemática, pelo menos 3 vezes 

por dia; 

• Limpeza e higienização dos materiais de aluguer no final de cada utilização 

(cadeiras, mesas e espreguiçadeiras). 

 

Além disso, no que diz respeito à ventilação,  

• Em edifícios equipados com sistemas de ventilação mecânica, devem manter a 

entrada e extração de ar ativas 24 horas por dia, 7 dias por semana (possivelmente 

com uma diminuição nas taxas de ventilação durante a noite). Para aumentar o 

nível de proteção, a função de recirculação do ar deve ser totalmente eliminada 

para evitar o possível transporte de patógenos (bactérias, vírus, etc.) para o ar. 

Nesta fase, também pode ser útil abrir as janelas durante o dia para aumentar 

ainda mais o nível de troca de ar;  

• É proibido a utilização de secadores de mãos; 

• As aberturas de ventilação e as grelhas de ventilação devem ser limpas com panos 

de microfibra limpos humedecidos com água e sabão ou com álcool etílico a 75%; 

 

4.3.5 Organização do plano de água 

 

• Os utentes, dentro de água, deverão respeitar o distanciamento enunciado nos 

pontos anteriores de pelo menos 2 metros entre si.   

• A organização dos utentes pelo plano de água será de responsabilidade do nadador 

salvador presente. 

 

 



   
 

  14 
 

 

 

Imagem 2: Organização dos utentes no tanque. 

 

4.3.6 Organização do espaço  

 

• A piscina solário atlântico permite a exposição ao sol ou a permanência nas suas 

instalações de diversas formas, nomeadamente o aluguer de mesas e cadeiras, o 

aluguer de espreguiçadeiras e a simples utilização da toalha pessoal; 

• As instalações têm espaços específicos para a respetiva utilização do referido 

material (ver imagem 2); 

• Na utilização de qualquer tipo de material as regras de distanciamento serão 

aplicadas; 

• No caso das toalhas individuais, estarão pintadas no chão as zonas que poderão 

ser utilizadas, devendo o restante espaço servir para o mencionado 

distanciamento;  

• No caso das mesas e cadeiras, bem como, no caso das espreguiçadeiras, não 

será permitida a mudança de local das mesmas, situação já prevista nas normas 

de utilização da piscina solário atlântico;  

 

4.4 PREVENÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL 

 

Deverão ser feitas as alterações nos diferentes espaços que permitam respeitar as 

regras de distanciamento social bem como as medias de prevenção de contágio. Para tal 

deve-se: 

• Disponibilizar informação com as regras gerais sobre a conduta que os utentes 

devem adotar, o número de pessoas que podem estar presentes nas diferentes 

zonas, nível de ocupação e rotas a seguir;  

• Prever a instalação de painéis informativos mostrando as diretrizes governamentais 

sobre a contenção da infeção por coronavírus; 

• Colocação de sinais horizontais/marcação no chão para ajudar a manter a distância 

interpessoal (de pelo menos 2 metros) e eventualmente guias que indiquem 

claramente os percursos a seguir; 

• Providenciar proteções de acrílico ou vidro, no atendimento das receções;  
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• Evitar ao máximo o contacto físico entre utentes, professores e funcionários; 

• Proibir a permanência prolongada dos utentes em socialização no cais da piscina, 

balneário e zonas comuns; 

• Alterar a utilização dos vestiários promovendo a redução da utilização, promovendo 

também a distância entre as pessoas de 2m; 

• Efetuar marcação nos bancos dos vestiários de forma a demarcar zonas individuais 

onde cada utente deve efetuar a troca de roupa; 

• Encerrar a utilização dos chuveiros; 

 

4.4.1 Em relação aos utentes:  

 

• Têm de utilizar obrigatoriamente máscara e mantê-la até o acesso ao tanque. Antes 

da entrada no tanque, deverão retirar a máscara e guardá-la junto aos seus 

pertences, para que a possam utilizar novamente no final da atividade;  

• Devem diligenciar no que refere à roupa, de forma a diminuir o tempo no balneário;  

• Se acompanhados por pais/prestadores de cuidados, estes terão de utilizar 

obrigatoriamente máscara, não devendo ser ultrapassado o número máximo de 

utentes por espaço;  

• Devem seguir e respeitar as guias de orientação horizontais/marcações no chão 

bem como utilizar, em caso de necessidade, os recipientes de resíduos existentes 

em cada uma das áreas;  

• Relembrar que é proibido cuspir, urinar e assoar o nariz na água. Se necessário 

utilizar as instalações sanitárias para esse fim. 

• Devem fornecer os dados solicitados aquando da aquisição dos ingressos, 

nomeadamente nome e contato telefónico, para efeitos de eventual vigilância 

epidemiológica. O não fornecimento implica o impedimento de entrada nas 

instalações.   

 

4.4.2 Em relação aos recursos humanos 

 

Trabalhadores afetos à receção e secretaria: 

• É obrigatório o uso de máscara; 

• Devem dar as informações aos utentes e realizar procedimentos administrativos 

(pagamentos, etc.); 

• Utilização de barreiras em acrílico entre o trabalhador e os utentes; 

• Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente de forma eletrónica 

privilegiando-se a utilização de pagamentos tipo contacteless;  

• Este pessoal deve receber instruções e praticar de forma a evitar qualquer invasão 

do espaço pessoal bem como aprender a manipular objetos pertencentes a utentes 

(caso haja essa necessidade), bem como, desinfetar as mãos após contacto com 

os pertences dos utentes.  

 

Trabalhadores afetos ao serviço de higiene e limpeza: 

• Obrigatoriedade do uso de EPI´s: máscara, luvas, batas e calçado de proteção; 
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• Têm a seu cargo tarefas de limpeza e higienização dos diferentes espaços da 

piscina, devendo garantir o reforço da limpeza e higienização de pontos de grande 

contacto:  telefones, teclados, ferramentas, maçanetas das portas, corrimãos, 

interruptores de luz, botões de máquinas, etc.; 

• Estes são os profissionais mais expostos ao risco de infeção e como tal as suas 

intervenções devem ser organizadas de forma a que esse risco seja minimizado. 

Nesse sentido deverá ser dada uma formação específica sobre procedimentos a 

adotar; 

• Devem evitar o contacto com utentes, exceto em casos excecionais, devendo ainda 

assim manter o distanciamento social de 2m. 

 

Assistentes de cais da piscina: 

• Obrigatoriedade do uso de EPI´s: máscara e calçado de proteção; 

• A sua ação passa por regular o acesso dos utentes aos vestiários, cais e solário da 

piscina e verificam o respeito pelas distâncias sociais. 

• Devem possuir um bom nível de relacionamento interpessoal, com boas 

capacidades de comunicação devendo manter não só amabilidade e cortesia como 

também firmeza para fazerem respeitar as regras.  

 

Pessoal da manutenção: 

• Obrigatoriedade do uso de EPI´s: máscara, luvas; 

• Cuidam da manutenção dos diferentes espaços. Sempre que possível, a sua ação 

deve ser agendada para horário de encerramento da piscina ou organizá-las para 

que não ocorrem na presença simultânea com utentes. 

 

Nadador salvador: 

• Deve utilizar obrigatoriamente máscara durante a atividade de vigilância. Em caso 

de necessidade, a respiração boca a boca não ser realizada devendo para tal ser 

utilizado um insuflador manual obrigatoriamente com filtro entre a máscara e o 

balão de insuflação; 

• Realiza a atividade profissional habitual, devendo também ajudar no cumprimento 

das regras a distanciamento social e gestão dos utentes de regime livre nos planos 

de água.   

 

Professores: 

• Devem utilizar obrigatoriamente máscara; 

• Realizam a sua atividade profissional fora da água; 

• Planeiam a execução das aulas de forma a garantir que o distanciamento social é 

garantido de pelo menos 2 metros entre aluno e aluno verificando a conformidade 

com os níveis máximos de aglomeração previstos, tendo em especial atenção a 

escolha dos exercícios para minimizar o risco de contacto;  

• Educam os utentes a cumprirem os padrões de segurança impostos. 
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4.5 FORMAÇÃO DOS DIFERENTES PROFISSIONAIS 

 

Deverão ser realizadas reuniões periódicas com todos o pessoal envolvido, onde 

devem ser dadas instruções claras a cada profissional sobre o seu papel, forma de atuação 

e deveres com especial referência ao conjunto de medidas adotadas que o pessoal deve 

cumprir, em particular sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual para 

ajudar a prevenir qualquer tipo de possível infeção e propagação. Todo o pessoal deve ser 

treinado em relação aos procedimentos e comportamentos a serem tomados ao nível do 

controlo de comportamentos dos utentes. Em suma, formar e sensibilizar os 

trabalhadores para: 

 

• Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize 

um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas 

as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem 

ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas); 

• Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço 

de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias); 

• Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara); 

• Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto 

entre os trabalhadores e entre estes e os utentes - evitar o aperto de mão, as 

reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

 

Será designada uma pessoa com o papel de apoiar a equipa, verificando a correta 

aplicação dos procedimentos necessários para reduzir o risco de contágio pelo novo 

coronavírus. 

 

4.6 IMPLEMENTAÇÃO DE FASES SUBSEQUENTES  

 

O alargamento da abertura da piscina solário atlântico a uma maior lotação 

máxima, deverá ser considerado após avaliação de procedimentos e funcionamento desta 

primeira fase, e sempre de acordo com as orientações das autoridades de saúde e 

governamentais.  Nesse momento deverá ser feita uma atualização ao presente 

documento na qual serão apresentadas as fases subsequentes, nomeadamente ao nível 

da organização do espaço e previsão de ocupação máxima da piscina.  
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ANEXO I 

Lavagem das Mãos 
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ANEXO II 

Correta Utilização das Máscaras 
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ANEXO III 

Medidas gerais DGS  
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