
BALNEÁRIO 
M A R I N H O
PLANO DE CONTINGÊNCIA DO BALNEÁRIO MARINHO

Este documento pretende destacar aspetos mais importantes do Plano 
de Contingência do Balneário Marinho, contudo, não dispensa a leitura 
do mesmo, que se encontra a�xado na receção do referido equipamento 
Municipal

 No ato de aquisição dos ingressos, o 
utente é obrigado a indicar o nome e 
contato telefónico, para efeitos de eventual 
vigilância epidemiológica. O não 
fornecimento desta informação implica o 
impedimento de entrada nas instalações do 
Balneário Marinho; 

 A lotação máxima e as regras de 
utilização da Piscina Balneário Marinho 
estão de�nidas de acordo com as 
orientações das autoridades de saúde e 
governamentais, podendo estas serem 
alteradas de acordo com a evolução da 
Pandemia Covid-19. 

CONTATOS E INFORMAÇÃO ÚTIL
01 JANEIRO A 30 JUNHO

SECRETARIA 

 Segunda a Sexta Sábado Domingo
 08h00 às 20h30 08h00 às 18h30 08h00 às 12h30

PISCINA

Segunda-feira Terça a Sexta  Sábado Domingo
14h00 às 20h30 08h00 às 20h30 08h00 às 18h30 08h00 às 12h30

01 JULHO A 31 DEZEMBRO
SECRETARIA

Segunda a Sexta Sábado Domingo
 08h00 às 20h30 08h00 às 18h30 Encerrado

 PISCINA 

Segunda Terça a Sexta Sábado Domingo
14h00 às 20h30 08h30 às 20h30 08h30 às 18h30 Encerrado 

TELEFONE» +351 227 344 179 | +351 961 036 313  
EMAIL» balneario.marinho@cm-espinho.pt

 ENTRADA SAÍDA INÍCIO  FIM
 NAS INSTALAÇÔES DAS INSTALAÇÕES HIGIENIZAÇÂO HIGIENIZAÇÂO

 8:30 10:00 10:00 10:25

 10:30 12:00 12:00 12:25

 12:30 14:00 14:00 14:25

 14:30 16:00 16:00 16:25

 16:30 18:00 18:00  18:25

 18:30 20:00 20:00 20H25



OS UTILIZADORES DO BALNEÁRIO MARINHO 
DEVEM RESPEITAR E CUMPRIR COM AS NORMAS 
E ORIENTAÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA DO BALNEÁRIO MARINHO. 

 Na Piscina Balneário Marinho existe uma 
sala de isolamento com uso exclusivo para 
essa função. Os utentes que sejam 
identi�cados com sintomas do COVID-19 
serão encaminhados para a Sala de 
Isolamento onde devem permanecer até 
chegada da equipa de emergência médica. 

 É obrigatório a higienização das mãos à 
entrada e saída das instalações incluindo o 
cais das piscinas; 

 É obrigatório o uso de máscara dentro 
das instalações Balneário Marinho, exceto, 
durante a atividade e permanência dentro 
do tanque da Piscina. Antes da entrada no 
tanque, deverão retirar a máscara e 
guardá-la junto aos seus pertences, para 
que a possam utilizar novamente no �nal 
da atividade; 

 Recomenda-se aos utilizadores da 
piscina o uso de óculos de natação dentro 
da piscina e área circundante, de modo a 
evitar o contacto das mãos com os olhos; 

 A lotação máxima de utentes na Piscina 
Balneário Marinho é de 25 utentes por cada 
bloco de tempo (inclui acompanhados por 
pais/prestadores de cuidados). 

 Não é permitida a utilização dos 
chuveiros dos balneários; 

 Para aceder aos serviços e piscina do 
Balneário Marinho o utente tem de 
apresentar antes do início da atividade 
(regime livre ou aulas de hidroginástica) o 
certi�cado de vacinação ou teste negativo, 
de acordo com as regras da DGS; 

 O Utente deverá manter a distância de 
pelo menos 2 metros entre os professores, 
funcionários e restantes utentes (exceção de 
pessoas pertencentes ao mesmo agregado 
familiar) na piscina do Balneário Marinho em 
regime livre e de 3 metros nas aulas de 
grupo. O serviço de hidromassagem e 
aplicação de cataplasmas de algas 
mantêm-se encerrados."

 Durante a realização de aulas de 
hidroginástica, o acesso dos utentes de 
regime livre está interdito para evitar 
aglomerados de pessoas no plano de água e 
balneários; 

 Os utentes devem respeitar os circuitos e 
sinalização a�xada dentro das instalações. A 
circulação dos utentes dentro das 
instalações da piscina deverá ser feita 
sempre junto à parede que se encontra à sua 
direita;

 Dentro das instalações não são 
permitidas socializações; 

 São disponibilizados dispensadores de 
solução alcoólica nos espaços comuns; 

 É obrigatório a higienização das mãos e 
passagem pelo duche antes da entrada para 
a água, respeitando o distanciamento social; 

 Os utentes, dentro de água, deverão 
respeitar o distanciamento de pelo menos 2 
metros entre si à exceção de pessoas 
pertencentes ao mesmo agregado familiar; 

 A organização dos utentes dentro do 
tanque da piscina será da responsabilidade 
do nadador-salvador; 

 É expressamente proibido cuspir, urinar e 
assoar o nariz dentro de água. Se necessário 
utilizar as instalações sanitárias para esse �m; 

 Os balneários serão utilizados 
exclusivamente como vestiários para troca 
de roupa. Estes terão uma lotação máxima, 
cuja informação encontra-se a�xada na 
entrada dos mesmos;  

 Os utentes devem respeitar as marcações 
dos bancos dentro dos vestiários de forma a 
garantir o adequado distanciamento;  

 O utente pode usar o cabide do espaço 
correspondente ao banco utilizado ou cacifo 
identi�cado para guardar os seus pertences; 


