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1. Enquadramento 
 

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, entretanto designado como COVID-19, foi 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo 

agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto 

na cidade de Wuhan. A fonte da infecção ainda é desconhecida1. 

As empresas têm um papel fulcral a desempenhar na protecção da saúde e segurança dos 

seus colaboradores, sendo também cruciais na limitação do impacto negativo sobre a economia 

e sociedade. É importante que os Planos de Contingência sejam desenvolvidos e actualizados 

com a informação disponibilizada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), a autoridade nacional 

nesta matéria. 

 

2. Âmbito 
 

Este documento aplica-se a todas as actividades e serviços nas piscinas do Clube Fluvial 

Portuense, bem como às pessoas que aí exercem a sua actividade e pretende antecipar e gerir 

o impacto da COVID-19 na actividade dos serviços, com o objectivo estratégico de garantir a 

continuidade do seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Folheto Comunidade Escolar ARS Norte – Fevereiro 2020 
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3. Definição de caso suspeito 
 

Com a informação disponível à data, as organizações devem considerar como caso 

suspeito2: 

 

Critérios clínicos 

E 

Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 

sintomas  

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2/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 

 

As pessoas infectadas podem apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória 

aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

O período de incubação, segundo as últimas informações publicadas, situa-se entre 2 a 

14 dias. 

Segundo os conhecimentos actuais da COVID-19 pode transmitir-se: 

 Pela disseminação de gotículas respiratórias originadas por uma pessoa infetada que 

tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas.  

                                                           
2 Orientação da DGS 006/2020 de 26/02/2020 
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 Através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, 

em seguida, com as mucosas da boca, nariz ou olhos. 

 

Medidas Gerais de Prevenção: 

 Fornecer a todos os funcionários e colaboradores informação sobre a COVID-19 e o 

plano de contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante 

um utilizador com suspeita de COVID-19; 

 Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários aos 

funcionários; 

 Sempre que seja indicada a utilização de máscaras cirúrgicas, o seu correto uso deve 

obedecer ao cumprimento dos seguintes passos:  

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de 

colocar a máscara; 

b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o 

lado com outra cor (face externa) virado para fora; 

c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com 

a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, 

deve ser feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;  

f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único; 

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 

máscara), segurando nos atilhos ou elásticos; 

h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara. 

 Informar os funcionários que não devem frequentar os Espaços onde decorre prática de 

exercício físico e desporto, caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19. 

Deverão contatar a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e seguir as recomendações que lhe forem dadas; 
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 Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória (Anexo I), da 

lavagem correta das mãos (Anexo II) e normas de funcionamento das instalações; 

 Estarão disponíveis dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou 

solução à base de álcool, junto às receções, entradas e saídas de casas de banho, e 

acesso ao cais da piscina; 

 O acesso à instalação estará restringido e limitado de acordo com as normas 

estabelecidas pela DGS; 

 Será mantido um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores 

(nome e contacto telefónico), que acederam às instalações, por data e hora (entrada e 

saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica; 

 Será obrigatória a marcação para treinos e aulas, privilegiando o contacto telefónico. 

 Apesar das restrições na utilização dos balneários, será permitido o acesso dos 

utilizadores aos cacifos (assinalados de forma a assegurar o distanciamento físico de 

dois metros) e às instalações sanitárias. 

 Aumento da frequência de limpeza e desinfeção várias vezes por dia e com recurso a 

agentes adequados de todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões, mesas, 

corrimãos, gabinetes de atendimento, maçanetas de portas, teclados do computador, 

botões de elevador; instalações sanitárias, puxadores, cabides, cacifos, superfícies de 

piscinas e similares, entre outros). 
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4. Operacionalização 
 

O Plano de Contingência para COVID-19 será accionado sempre que se verificar um caso 

suspeito de infecção na organização. 

 

 

Medidas a tomar: 

 Caso um colaborador apresente sintomas de infecção por Coronavírus durante a sua 

permanência no edifício do Fluvial deve colocar máscara, luvas e deslocar-se para a zona 

de isolamento. Deve ligar para a linha saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as indicações 

que lhe forem transmitidas pela DGS. A coordenação do clube deverá ser 

imediatamente informada. 

 A área de isolamento pretende criar um distanciamento social para que a doença 

transmissível não se propague na organização e na comunidade. 

 Ao deslocar-se para a área de isolamento o trabalhador deve restringir o contacto 

directo com outros colaboradores e frequentadores do espaço, evitando a exposição e 

infecção de outras pessoas. 

 O colaborador com sintomas ou colaborador que identifique outro com sintomas deve 

estabelecer contacto o mais rapidamente possível com a coordenação do clube para 

que seja providenciada a deslocação para a área de isolamento. 
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5. Procedimentos em casos suspeitos 
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6. Procedimentos em casos suspeitos validados 
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7. Procedimentos básicos para higienização das mãos 
 

 Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

 Se não tiver possibilidade de usar água e sabão, utilize um desinfetante para as mãos, 

cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas;  

 Água e sabão devem ser usados de preferência se as mãos estiverem visivelmente sujas;  

 

8. Procedimentos de etiqueta respiratória 
 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;  

 

9. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica 
 O trabalhador com sintomas, se a sua condição clínica o permitir, deve usar uma 

máscara cirúrgica; 

 Deverá ser o próprio trabalhador a colocar a máscara; 

 É importante que a máscara esteja bem ajustada à face, de forma proporcionar a 

oclusão completa do nariz, da boca e das áreas laterais da face. Nos homens com barba 

a máscara cirúrgica poderá ser complementada com um lenço de papel para uma 

melhor adaptação; 

 Deve proceder-se à higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara.  

 

10. Procedimentos de conduta social 
 Modificar a frequência e a forma de contactar com outros trabalhadores e clientes, 

evitar: 

 Apertos de mão; 

 Reuniões presenciais; 

 Postos de trabalho partilhados.  
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11. Coordenação do Plano 
 

 Nome Cargo Contactos 
Coordenação Nuno Ferraz Diretor Geral 226198462 

Mariana Sarmento Diretora Técnica 915080092 
José Martins Diretor Técnico 226198460 

Operacionalização Susana Costa Dep. Comunicação 226198461 
Ilda Ribeiro Secretaria 914166858 
Mª Fátima Oliveira Receção 226198460 
Alexandrina Paiva Receção 226198460 
Andreia Silva Receção 226198460 

 

 


