ENTRADA EM VIGOR A 15 DE JANEIRO DE 2021

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO DE
PRATICANTES E FUNCIONÁRIOS – COVID-19
COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA REAL DE SANTO
ANTÓNIO - PISCINAS MUNICIPAIS

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António – Piscinas Municipais

1. INTRODUÇÃO
Pretende-se com o presente Manual de procedimentos, deﬁnir as medidas implementadas ao nível
das instalações em causa, assim como a atuação dos seus funcionários, colaboradores e todos os
seus u1lizadores, com vista à diminuição do risco de disseminação do SARS-COV-2, no cumprimento
das orientações da DGS, em par1cular a Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a
20/07/2020.
O mesmo resulta da avaliação de risco das diferentes a1vidades, tanto no âmbito da formação, do
treino ou do lazer e toma em consideração as par1cularidades das instalações e equipamentos a ser
usados. Para esta análise foi aplicada a metodologia proposta pelo Centro de Alto Rendimento do
Jamor - CAR Jamor (hCps://ipdj.gov.pt/covid-19-desporto).
O presente Manual resulta ainda da resolução do Concelho de Ministros de 13 de Janeiro de 2021,
em que a devido ao facto do Complexo Despor1vo (CD) ser um Centro de Alto Rendimento está, ao
abrigo de diversos protocolos, obrigado a receber atletas de Alto Rendimento e Seleções Nacionais.
Reforça-se que com este Manual pretende-se a minimização de risco, no entanto, reconhece-se que
o risco ﬁnal é dependente das a1vidades a desenvolver, da estrutura da unidade de treino e, acima
de tudo, do comportamento de todos os par1cipantes. Por isso é necessário, evidenciar o
compromisso com o cumprimento das normas de boa conduta que vem expresso neste manual e as
recomendações divulgadas pela DGS (hCps://www.dgs.pt/).
Complementarmente ao presente Manual destacam-se ainda os seguintes documentos e sua
respe1va interligação:

Regulamento Geral
de Utilização

•Portaria nº 129/2020, de 14 de Fevereiro, o qual
disciplina todos os aspetos relacionados com a
gestão, utilização e decência de instalações
desportivas do Complexo DEsportivo de VRSA

Normas de
Utilização das
Piscinas
Municipais

•Regime regulamentar aplicado do
Complexo Desportivo, subordinado ao
Regulamento Geral.

Manual de
Procedimentos de
Proteção(Inclui Plano de
Contigência do Complexo
Desportivo)

•No que aplicável, o presente manual prevalece
aos documentos superiormente mencionados,
em contexto de necessária mi1gação de risco de
saúde.

Planos de
Contigência
Clubes/Entidades

•Perante casos suspeitos de Covid
aplicar-se-á
o
Plano
de
Contingência
do
Complexo
DEsportivo.

Nota: O manual de procedimentos foi aprovado pelo Responsável de Saúde Publica de Vila Real de Sº António.
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2. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO
As deslocações nas instalações devem ser realizadas com a distância de, pelo menos, 2 metros de
outros u1lizadores, e pelos respe1vos canais de circulação, estes estão deﬁnidos através das
diferentes cores de circulação, em azul o circuito de entrada e a vermelho o circuito de saída, ver
anexo II.
O uso permanente de máscara é obrigatório em toda a circulação dentro da instalação, sendo
apenas dispensável no momento da prá1ca despor1va (ver ponto rela1vo a cais).
As Piscinais Municipais dispõem de múl1plos pontos de dispensadores de gel desinfetante, devendo
ser garan1da por todos os u1lizadores a devida desinfeção e higienização das mãos. Sem prejuízo
da devida regularidade de tal procedimento, o mesmo é obrigatório, de forma prévia, nos seguintes
momentos:
• À entrada e saída das Piscinas Municipais;
• Previamente e posteriormente á u1lização dos sanitários;
• À entrada e saída do cais, anteriormente ao pressionar os chuveiros;
• Posteriormente ao uso de material didá1co (pranchas, pull-boys, etc.).
À entrada do ediRcio (várias possibilidades de acesso) será necessária a devida desinfeção do
calçado, passando pelos respe1vos tapetes de desinfeção.
No caso de um caso suspeito (sintomatologia compatível com COVD 19) durante a permanência nas
Piscinas Municipais será aplicado o procedimento definido no Plano de Contingência, ver anexo I.

3. ACESSO
O acesso às Piscinas Municipais apenas deverá ter lugar por funcionários, colaboradores ou atletas
que não apresentem sinais ou sintomas suges1vos de COVID-19 (tosse, febre (>37,8º), diﬁculdade
respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas
ar1culações, cansaço, diarreia ou perda do olfato), nos úl1mos 14 dias. Na presença de sintomas ou
de temperatura elevada medida no domicílio, os u1lizadores devem abster-se da deslocação ao
Complexo Despor1vo e procurar imediatamente assistência médica.
O acesso às Piscinas Municipais deverá apenas ocorrer por parte de atletas devidamente habilitados
para o efeito (ver ponto 4.).
O acesso ao interior das Piscinas Municipais, assim como a circulação no interior do mesmo deverá
realizar-se exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados, estando proibidas socializações
dentro das instalações (respeitando as devidas normas de distanciamento e restantes orientações da
DGS aplicáveis neste contexto).
O circuito para atletas de Alto Rendimento e Seleções será efetuado pela entrada da segunda fase
de forma a contribuir para o distanciamento e proteção dos u1lizadores.
Em qualquer dos casos, o acesso ao interior das Piscinas Municipais pressupõe a medição de
temperatura ao uƟlizador (e acompanhante no caso de menores e portadores de deﬁciência), sendo
que será interdito o acesso se a mesma se registar acima dos 37,8°, ou por recusa de medição deste
parâmetro. Não serão efetuados quaisquer registos destas medições.
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4. CONTROLO DE ACESSOS
A u1lização das Piscinas Municipais por parte de dos diferentes uƟlizadores, que neste caso referese apenas aos atletas de alto rendimento e/ou seleções, devidamente credenciados, somente será
permiƟda mediante as marcações previamente agendadas e respeƟva lista de uƟlizadores
devidamente autorizada e validada. Tal acesso contemplará ainda o limite máximo de u1lizadores
pelos espaços des1nados.
A veriﬁcação da habilitação de tais u1lizadores (atletas e treinadores) terá lugar na zona de
torniquetes mediante código de barras, enviado previamente para o grupo e que pode ser u1lizado
no smartphone. Na impossibilidade da u1lização deste registo pelo controlo de torniquete, o
controlo de acessos será registado manualmente pelos colaboradores das Piscinas Municipais,
mediante lista de u1lizadores autorizados.
Para efeitos de eventual vigilância epidemiológica, os registos acima indicados poderão ser cedidos
às autoridades de saúde.

5. HORÁRIOS E LOTAÇÕES
O Horário de funcionamento das Piscinas Municipais para clubes e associações, u1lização livre e
outras en1dades compreendem 6 períodos de treino, distribuídos da seguinte forma; 8h-10h, 10h12h, 12h-14h, 15h-17h, 17h-19h e 19h-21h.
No caso de estágios de atletas de alto rendimento e/ou seleções, poderão ser efetuados alguns
ajustes nos respe1vos horários, devido ao faco de exis1r entradas diferenciadas.
As instalações estão encerradas aos ﬁns de semana. Caso seja necessário u1lizar as instalações para
a realização de algum evento, o pedido deverá ser efetuado com 48h de antecedência.
No que respeita á lotação das Piscinas Municipais, foi levado em atenção as diretrizes da DGS no que
diz respeito ao distanciamento em contexto de a1vidade Rsica, (distanciamento Rsico mínimo de 2
metros (2 m) entre pessoas em contexto de não realização de exercício Rsico e desporto e 3 metros
(3 m) em contexto de a1vidade), através da qual foi estabelecida a seguinte lotação:
• 4-6 U1lizadores por pista de 25 metros;
• 6-8 U1lizadores por pista de 50 metros;

6. BALNEÁRIOS
Os balneários des1nam-se à mudança de roupa (antes e após o treino) e u1lização de sanitários,
devendo o tempo de permanência neste local ser o mais breve possível, aconselhamos entre 3 a 5
minutos.
Os Balneários / Ves1ários são a zona mais sensível da instalação pois juntando a lotação com as suas
condições pode ser preocupante. Mas, uma vez que a u1lização é reduzida a cada grupo de treino,
será desinfetada após cada um destes períodos.
Aquando da troca de roupa no balneário, devem os u1lizadores garan1r o distanciamento mínimo
de 2 metros entre si.
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É possibilitado o armazenamento de sacos com material de treino e restante equipamento por parte
de atletas de Compe1ção, Alto Rendimento e Seleções Nacionais em locais próprios no cais de forma
a reduzir o uso de cacifos.
As instalações sanitárias serão sujeitas a reforço sistemáƟco e permanente de limpeza e desinfeção,
assim como os cacifos e bancos.
Os tampos dos sanitários, quando existentes, deverão estar fechados aquando da descarga do
autoclismo de forma a evitar a dispersão de goZculas. Previamente e após a u1lização dos sanitários
deverão os u1lizadores promover a devida desinfeção do sanitário com recurso ao desinfetante
existente em cada instalação sanitária.

7. CAIS
Tal como constante nas normas de u1lização das Piscinas Municipais, o uso de chinelos no cais é
obrigatório, sendo no atual contexto necessário que os mesmos se encontrem desinfetados
previamente à u1lização, é aconselhado chinelos exclusivos para a Piscina.
A circulação no cais deverá realizar-se pelos percursos deﬁnidos para o efeito. Em todo o caso,
sempre pelo lado direito, privilegiando as zonas mais amplas de circulação, e cumprindo o devido
distanciamento mínimo recomendado de 2 metros, ver anexos II e III.
Na piscina e área circundante é recomendado o uso de óculos de natação de modo a evitar tocar
com as mãos nos olhos.
Na circulação pelo cais (balneário → entrada da água e saída de água → balneário) é obrigatório o
uso de máscara sendo recomendável aos u1lizadores que se façam acompanhar de uma bolsa onde
a possam guardar durante a aula/treino, prevenindo que se molhe e protegendo-a de qualquer
impureza. Aos técnicos que conduzem os treinos/aulas é igualmente obrigatório o uso de máscara
permanentemente.
A passagem no duche antes da entrada na água é obrigatória para todos os u1lizadores, nesta zona
irão estar distribuídos recipiente com solução desinfetante, devem desinfetar as mãos previamente
ao pressionar do botão para o duche.
De forma a promover o distanciamento entre técnicos/treinadores, nos casos em que a orientação
do treino decorre nos topos das piscinas, dever-se-á procurar forma intercalada entre grupos de
treino, mediante orientação do staﬀ.
Após o término do treino os u1lizadores devem dirigir-se de imediato para o balneário, evitando
permanência no cais.
O espaço de cais e demais equipamentos (blocos de par1da, corrimões, cadeiras e bancadas) serão
regularmente higienizados, privilegiando tal higienização e desinfeção após cada u1lização.

8. OUTRAS ESPECIFICIDADES POR TIPO DE UTILIZAÇÃO
TREINOS DE SELEÇÕES E ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO.
O máximo de ocupação simultânea nas pistas cedidas a estes 1pos de u1lização é de 8 atletas por
pista na Piscina Olímpica e 6 atletas por pista na Piscina de Compe1ção.
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TREINOS DE CLUBES
Não autorizada.

ESCOLAS DE FORMAÇÃO
Não autorizada.

UTILIZAÇÃO LIVRE
Não autorizada

ENTIDADES NÃO FEDERADAS
Não autorizada

9. PROCESSO ADMINISTRATIVO (ATENDIMENTO)
O processo administra1vo será́ realizado preferencialmente por forma eletrónica. Em casos
excecionais ou quando estritamente necessário, será́ realizado pela secretaria das Piscinas
Municipais ou serviços administra1vos (em função do assunto), com uma lotação máxima de 2
pessoas no interior do espaço des1nado ao atendimento, respeitando a distância de 2 metros.
Os postos de atendimento administra1vo estão equipados com uma proteção em acrílico, devendo
ser evitado o contacto Rsico e a troca de objetos.
Os colaboradores devem em todo o momento u1lizar mascara/viseira de proteção.
Os teclados dos terminais possuem uma película aderente no teclado, a qual será trocada e
desinfetada após cada u1lização.
Após cada atendimento, desde que exista contacto com as diferentes superRcies, devem desinfetar a
referida zona.
Anteriormente á entrada de um utente para o atendimento/balneários, deve ser medida a
temperatura corporal, para o efeito existe uma pistola de medição disponível na receção. Todos os
u1lizadores devem enviar/assinar um termo de responsabilidade. A recusa destas duas úl1mas
condicionantes implica a não autorização para a frequência das instalações.
Em anexo encontra-se um plano de Higienização e Limpeza a ser me1culosamente executado de
acordo com os períodos de u1lização, o qual deverá ser consultado, ver anexo IV.

10. VIGILÂNCIA (NADADORES-SALVADORES)
Os colaboradores devem em todo o momento u1lizar mascara/viseira de proteção.
Deve ser privilegiado o distanciamento, com os respe1vos u1lizadores, no entanto e em caso de
segurança do próprio u1lizador, poderá exis1r contacto Rsico.
A vigilância pressupõe que estejam atentos às seguintes premissas:
• Deteção de sintomas compaZveis com a SARS-COV-2, se exisƟr uma deteção, deve ser
acionado o Plano de Conﬁnamento;
• Veriﬁcação das distâncias mínimas de segurança;
• Veriﬁcação da sobrelotação dos diferentes espaços;
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• Veriﬁcação do cumprimento das regras de e1queta respiratória, desinfeção das mãos,
u1lização da mascara, cumprimento de horários, circulação pelos respe1vos circuitos, par1lha
de material/objetos e sempre que possível veriﬁcação do balneário masculino.
Após cada período de u1lização o material didá1co, blocos de par1da e cadeiras, u1lizados devem
ser devidamente desinfetados, para tal deve ser criada no cais 3 zonas disƟntas, zona de material a
desinfetar; zona de material já desinfetado e em secagem; zona de material pronto a uƟlizar.
É da responsabilidade do nadador salvador fornecer o material aos u1lizadores.
Deve ser garan1da a lavagem do cais com produtos próprios no mínimo de 2 vezes ao dia.
Em anexo encontra-se um plano de Higienização e Limpeza a ser me1culosamente executado de
acordo com os períodos de u1lização, o qual deverá ser consultado, ver anexo IV.

11. LIMPEZA (AUXILIARES)
Os colaboradores devem em todo o momento u1lizar mascara/viseira de proteção.
Deve ser privilegiado o distanciamento de segurança com um mínimo de 2 metros, com os restantes
u1lizadores/funcionários.
Em anexo encontra-se um plano de Higienização e Limpeza a ser me1culosamente executado de
acordo com os períodos de u1lização, o qual deverá ser consultado, ver anexo IV:

12. MANUTENÇÃO
Os colaboradores devem em todo o momento u1lizar mascara/viseira de proteção.
Deve ser privilegiado o distanciamento de segurança com um mínimo de 2 metros, com os restantes
u1lizadores/funcionários.
DESINFEÇÃO DA PISCINA E DOS EQUIPAMENTOS / MONOTORIZAÇÃO
• A água da piscina deverá ter em permanência a concentração de desinfetante entre 1,0 – 2,0
mg/l e o pH inferior a 8,0;
• Monitorização conZnua dos parâmetros químicos, circulação adequada, lavagem de ﬁltros,
etc.;
• Registo dos parâmetros.
OPERAÇÕES DE PRÉ ABERTURA
• Recolha de amostras da água da piscina por en1dade devidamente acreditada para o efeito, a
ﬁm de se efetuarem as análises Rsico-químicas e microbiológicas deﬁnidas na norma NP
4542:2017, e assim atestar a qualidade da água da piscina;
• Esvaziar, limpar e desinfetar o circuito de água quente sanitário para conﬁrmação da ausência
de Legionella através de análises de pesquisa e quan1ﬁcação;
CIRCUITOS DE ÁGUA FRIA
• Sendo o abastecimento da piscina fornecido diretamente pela rede pública e não exis1ndo
cisternas ou depósitos de água, não serão implementados procedimentos adicionais.
CIRCUITOS DE ÁGUA QUENTE
• Para mi1gar o risco de focos de contaminação por Legionella, serão adotados os seguintes
procedimentos preven1vos:
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• Esvaziamento dos depósitos de água quente sanitária e a sua lavagem, de acordo com as
orientações da DGS;
• Desmontagem de todos ﬁltros das torneiras e chuveiros, limpeza e desinfeção das mesmas,
com um desinfetante clorado devidamente no1ﬁcado pela DGS;
• Enchimento dos depósitos e desinfeção térmica de todo o sistema, seguindo os procedimentos
já deﬁnidos pela en1dade reguladora;
• Conﬁrmação da ausência de Legionella através de análises laboratoriais em en1dade
acreditada.
Em anexo encontra-se um plano de Higienização e Limpeza a ser me1culosamente executado de
acordo com os períodos de u1lização, o qual deverá ser consultado, ver anexo IV.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
Todas as informações e diretrizes deverão ser comunicadas aos intervenientes (u1lizadores e
colaboradores), que as deverão cumprir e fazer cumprir rigorosamente.
O presente documento está sujeito a apreciação constante por parte do Delegado de Saúde de Vila
Real de Santo António.
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Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António – Piscinas Municipais

ANEXO I – PLANO DE CONTINGÊNCIA - PISCINAS MUNICIPAIS
ENTRADA EM VIGOR A 01 DE OUTUBRO DE 2020

PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19
COMPLEXO DESPORTIVO
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
PISCINAS MUNICIPAIS

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António

1. INTRODUÇÃO
O presente documento pretende divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência das Piscinas
Municipais de Vila Real de Santo António para a Doença por Coronavírus (COVID-19).
Este fornece informação aos colaboradores da empresa sobre esta nova doença, sobre as medidas de
prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a
identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência para a Doença por
Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e
na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os colaboradores do Complexo Desportivo
serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de evitar a transmissão.
De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de
Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, através dos meios
mais adequados.
O Complexo Desportivo está comprometido com a proteção da saúde e a segurança dos seus
colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo
deste surto na comunidade.

2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são bastante
comuns em todo o mundo. A infeção origina sintomas não específicos como tosse, febre ou dificuldade
respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. O período de incubação do
novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 dias após
contactar com um caso confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha
sido contagiada. Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes
sintomas:
• Dificuldade respiratória;
• Tosse;
• Febre.
De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário
mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças
respiratórias.

3. A TRANSMISSÃO DO COVID-19
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto
próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto
maior for o período de contacto com uma pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa
infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais
importante. Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada:
• As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor
(perímetro até 2 metros) ou podem ser inaladas para os pulmões;
• Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido
contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.

4. O QUE É UM CASO SUSPEITO
A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer a
critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente disponível
no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC).

Plano de Contingência COVID-19 – Piscinas Municipais

Critérios clínicos

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António
Critérios epidemiológicos
História de viagem para áreas com transmissão
comunitária ativa* nos 14 dias anteriores ao
início de sintomas

Febre
OU

OU

E

Tosse
OU
Dificuldade respiratória

Contacto com caso confirmado ou provável de
infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do
início dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que tenha
estado numa instituição de saúde onde são
tratados doentes com COVID-19

5. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO
É estabelecida uma área de isolamento nas Piscinas Municipais. A colocação de um colaborador ou
utilizador suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros
colaboradores possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a
propagação de uma doença transmissível.
Nas Piscinas Municipais foi definida a seguinte área de isolamento: Sanitário Deficientes do 1ª Piso, ver
anexo 7. Esta área deverá estar equipada com:
• Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);
• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
• Solução antisséptica de base alcoólica;
• Toalhetes de papel;
• Máscara (s) cirúrgica (s);
• Luvas descartáveis;
• Termómetro.
Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de
sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito. Os colaboradores deverão ser
informados da localização da área de isolamento na sua instituição.

6. DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL
O Complexo Desportivo designará um Responsável (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso suspeito
de COVID-19. Os colaboradores serão informados de quem é o Responsável. É a este Ponto Focal que
deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de um colaborador ou visitante com sintomas
e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19.
Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou utilizador com sintomas, o Ponto Focal
deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a
Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito até
à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos
no Plano de Contingência.
Ponto focal

Carlos Jorge Viegas Horta

915 726 702

Ponto focal (substituto)

Pedro Miguel Pereira

969 596 313

Ponto focal (substituto)

Carlos Alberto Amaro Alves

936 597 906
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7. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Na situação de caso suspeito validado:
• O colaborador ou utilizador doente será encaminhado para a sala de isolamento por um colaborador
das instalações, a uma distância mínima de segurança de 2 metros, não deverá existir contato entre
ambos;
• Deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica
o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada
pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as amostras
biológicas para realização de exames laboratoriais;
• O acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica interditado (exceto ao
ponto focal);
• O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da equipa do
INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste caso com
outro (s) colaboradores ou utilizadores. Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito
validado nas instalações.
• A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa
a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a direção da unidade orgânica dos
resultados dos testes laboratoriais e:
• Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e desinfeção da área de
isolamento.
• Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local.

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
Na situação de caso confirmado, o Responsável 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.

9. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou
pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo,
determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
Alto risco de exposição, definido como:
• Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do caso;
• Colaborador ou visitante que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que esteve com este
em espaço fechado;
• Colaborador ou visitante que partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres),
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração,
sangue, gotículas respiratórias).
Baixo risco de exposição (casual), definido como:
• Colaborador ou utilizador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado
(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 15 gotículas/secreções
respiratórias através de conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro);
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• Colaborador ou utilizador que prestou (aram) assistência ao caso confirmado, desde que tenha
(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).
Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser ativados os
procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para
efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Responsável,
deve:
• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar,
aconselhar e referenciar, se necessário).
• O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a
caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte:
Alto Risco de Exposição

Baixo Risco de Exposição

Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde
Local durante 14 dias desde a última exposição.
Auto monitorização diária dos sintomas da COVID- Auto monitorização diária dos sintomas da
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade
respirar.
em respirar.
Restringir o contacto social ao indispensável.
Acompanhamento da situação pelo médico do
trabalho.
Evitar viajar.
Estar contactável para monitorização ativa durante
os 14 dias desde a data da última exposição.
É importante sublinhar que:
• A auto monitorização diária, feita pelo colaborador ou utilizador, visa a avaliação da febre (medir a
temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de
tosse ou dificuldade em respirar;
• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador ou utilizador estiver no local de trabalho,
devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO;
• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada
para COVID-19.

10. USO DE MÁSCARAS NA COMUNIDADE
De acordo com a Informação n.º 009/2020 emitida pela DGS deve ser considerada a utilização de máscara
de proteção na comunidade, de forma a limitar a propagação do COVID-19.
É aconselhada a utilização de máscara nos seguintes casos:
• Todos os profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e pessoas que entrem e
circulem em instituições de saúde.
• Alguns grupos profissionais que durante o exercício de determinadas funções não consigam manter
uma distância de segurança entre pessoas, ou seja, onde não esteja garantido o distanciamento
social (ex.: profissionais das forças de segurança e militares, bombeiros, distribuidores de bens
essenciais ao domicílio, trabalhadores nas instituições de solidariedade social, lares e rede de
cuidados continuados integrados, agentes funerários e profissionais que façam atendimento ao
público).

Plano de Contingência COVID-19 – Piscinas Municipais

Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António
• Todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas (ex.:
supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos, etc.), como
medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.
O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e remoção e não anula as
medidas fundamentais como o distanciamento social e a higiene das mãos. No Anexo 7 estão descritas as
técnicas para correta colocação, uso e remoção da máscara de proteção.

11. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
As Piscinas Municipais comprometem-se a adotar as seguintes medidas:
• Aplicar os procedimentos de triagem no anexo 1.
• Alertar o colaborador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de caso
suspeito de COVID-19), procedendo de forma célere à comunicação interna entre o Trabalhador com
sintomas - ou o trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas – e a chefia direta.
• Formar e sensibilizar os colaboradores para realizar os 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 clientes - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos
de trabalho partilhados).

12. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS
As Piscinas Municipais implementarão de imediato as seguintes medidas:
• Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (instalações sanitárias,
balneários, espaços comuns e espaço destinados á prática da atividade física), condicionada à sua
existência no mercado.
• Divulgação de informação aos colaboradores e utilizadores.
• Definição de uma área de isolamento.
• Distribuição de EPI´s: máscaras e luvas.
• Implementação de Plano de Higienização.

Vila Real de Santo António 14 de Setembro de 2020
O Diretor do Complexo Desportivo,
______________________________
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Anexos

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE COLABORADORDOR COM
SINTOMAS DE COVID-19

ANEXO II - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO COVID19
A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios
gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios:

ANEXO II – REGRAS A ADOPTAR

ANEXO 2 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE COVID-19
• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não for
possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente
sabão e água.

•

Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir
ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser
lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a
prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.

•

As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar telefonicamente a
pessoa responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as medidas a tomar.
Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:
 Antes de sair de casa
 Ao chegar ao local de trabalho
 Após usar a casa de banho
 Antes das refeições, incluindo lanches
 Antes de sair do local de trabalho
Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos
com água e sabão.
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.
Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.
Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.
Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.
Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt.

•

•
•
•
•
•
•
•

ANEXO 3 - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE COLABORADORADOR COM
SINTOMAS DE COVID-19

ANEXO 4 – FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS

ANEXO 5 – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO

ANEXO 6 – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS
COM GEL ALCOÓLICO

ANEXO 7 – COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA

ANEXO 8 - PISCINAS MUNICIPAIS – CIRCUITO E SALA DE ISOLAMENTO

SI
SAIDA

1º PISO
Circuito de isolamento/confinamento
SI

SAI

Sala de isolamento/confinamento
Acesso Saída

ANEXO II - PISCINAS MUNICIPAIS - PLANTA DE CIRCULAÇÃO
EXTERIOR/BALNEÁRIOS

Circuito de
Circuito de circulação/saída
Sanitários/WC (máx 3 pessoas em simultâneo)
Zona de atendimento (máx 2 pessoas em simultâneo)
Posto Médico
Zonas interditas (1º Piso, chuveiros, circulação interior)
Zona de desinfeção de calçado

ANEXO III - PISCINAS MUNICIPAIS - PLANTA DE CIRCULAÇÃO

ACESSO AOS BALNEÁRIOS
Circuito de circulação/entrada
Circuito de circulação/saída
Zona de aquecimento

ANEXO IV – MAPA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
DESCRIÇÃO

PROCEDIMENTOS

Zona de desinfeção dos pés

Trocar solução desinfetante, e

(entrada das instalações)

limpeza da área

FREQUÊNCIA

SECÇRESPONSÁVEL

2x dia

Limpeza/Manutenção

2x dia

Limpeza

6x dia

Limpeza

2x dia

Limpeza

2x dia

Nadadores-Salvadores

2 x dia

Limpeza

6x dia

Limpeza

2x dia

Limpeza

+/- 12x dia

Limpeza

6-9 x dia

Nadadores-Salvadores

2x dia

Nadadores-Salvadores

6x dia

Nadadores-Salvadores

2x dia

Nadadores-Salvadores

6-9 x dia

Nadadores-Salvadores

1x dia

Limpeza

Higienização de circuito de
Limpeza do chão
circulação nas instalações
Limpar e Borrifar com solução
Higienização de balneários após a

desinfetante as zonas de

utilização de cada grupo;

contacto dos vestiários (bancos,
lavatórios, etc.)

Limpeza profunda de balneários

Limpeza com máquina de pressão

Higienização do circuito do cais da

Limpeza e desinfeção com a

piscina

máquina de limpeza do cais

Limpeza cuidada e higienização das
diferentes zonas, nas pausas

Limpeza e desinfeção geral

definidas para o efeito;
Limpeza e desinfeção com
Higienização das Instalações
produtos que contenham
Sanitárias
desinfetante e detergente.
Limpeza e desinfeção com
Higienização das Áreas
produtos que contenham
Técnicas/balneários técnicos
desinfetante e detergente.
As superfícies de toque frequente
(maçanetas das portas, interruptores,
botões de elevador, torneiras de
lavatório, manípulos de autoclismo,
mesas, cadeiras, corrimões entre
outros), e de acordo com as

Passagem com produto
desinfetante e secagem com o
pano individual

orientações da DGS, devem ser
higienizados de hora a hora.
Material Didático e outros,

Lavagem e higienização com

utilizado nas aulas

solução á base de cloro
Lavagem e higienização com

Escadas de acesso aos tanques
solução á base de cloro
Borrifar com solução
Os chuveiros

desinfetante nos botões dos
chuveiros
Contém produto desinfetante,

Lava-pés

trocar no período do almoço e ao
final do dia
Borrifar com solução

Mobiliário do cais
desinfetante
Higienização das paredes

Os produtos a utilizar dependerá

Higienização dos vidros

dos materiais a higienizar, sendo

2x dia

Limpeza

2x dia

Limpeza

que nestas zonas o ideal será
sempre uma solução que
Higienização do chão

contenha detergente e
desinfetante.

Recarregamento dos diferentes
Recarregar os produtos

Sempre que

adequados

necessário

dispositivos dispensadores de gel

Todas

desinfetante

Nota: Toda a gama de produtos u@lizados para a limpeza/desinfeção é o recomendado pela DGS, nas respe@vas
orientações.

