
Piscinas de Campanhã – SETEMBRO 
 

Determinações Iniciais  
- Todos os atletas e staff da equipa têm de cumprir as determinações enumeradas neste 
documento e respeitar sempre o bem comum e tendo por base a Saúde Pública e os seus 
princípios.  

- Cada grupo de treino nunca se deverá cruzar no cais das Piscinas de Campanhã, cumprindo o 
circuito que será devidamente assinalado (anexo 2).  

- Deverá ser criado, pela equipa técnica, o registo de atletas/staff presente no treino para ser 
enviado (quando solicitado) ao departamento médico. 

- Deverá ser determinado pela equipa técnica o tempo para entrar/sair do cais (5/10 minutos) 
de forma a evitar o cruzamento das equipas trajeto ao cais/bancada. 

- Os diferentes grupos de treino terão os espaços de bancada determinados (anexo 2). 

- Definição de uma sala (Z8 – Anexo 2) para isolar um caso suspeito. 

- Se em algum momento Atleta/Elemento Staff desenvolver sintomas: 

- Se apenas identificada sintomatologia nas Piscinas de Campanhã → ISOLAR 

 - Deverá ser realizado teste COVID (agendado segundo indicação do SNS ou 
laboratório privado) 

  - Se NEGATIVO → Mantém plano da referida fase. 

  - Se POSITIVO → Cumpre quarentena obrigatória de 14 dias. 

 Monitorização de sintomas 2/dia. 
 Repete teste entre 10º e 14º dia (Tem que ter 2 

NEGATIVOS em 24h). 

Regras Gerais  
- Manutenção do isolamento e distanciamento social  

- Manter regras base de distanciamento social.  

- Lavar frequentemente as mãos.  

- Cumprir as regras de etiqueta respiratória.  

- Suspensão do cumprimento físico entre atletas/staff.  

- Uso de máscara cirúrgica/social obrigatória  
- Atletas → sempre que não estiver a treinar.  

- Staff → sempre.  

- Higienização geral e equipa de limpeza  
- Manter o nível de cloro na piscina superior a 0,5g/l. 



- Manter todas as portas/janelas abertas, sempre que possível. 

- Evitar contacto dos elementos de limpeza com Atletas e Staff. 

- Melhorar e adaptar as regras de limpeza da Piscina de Campanhã, nomeadamente:  

. Gabinete Médico e Sala de Tratamentos (marquesas, equipamentos, etc).  

. Gabinetes técnicos (quando utilizados). 

. Maçanetas das portas (dentro e fora), corrimãos. 

. Secretárias, teclados e ratos de computador e telefones (quando utilizados). 

. Fotocopiadoras, comandos (TV, ar condicionado, projetores, etc), (quando 
utilizados).  

. Cadeiras e mesas de reunião (quando utilizadas). 

Regras por fases: Setembro 
 
- Início a 1 de setembro de 2020. 

- O horário está definido no Anexo 1. 

- Monitorização médica antes de cada treino (temperatura/ questionário clínico*). *da equipa 
principal (juvenis, juniores e seniores). 

- Atleta e Staff deve proceder à desinfeção das mãos na entrada das instalações (Z1 – Anexo 2) 
com o produto lá disponível. 

- Atleta deverá ocupar um lugar do espaço de bancada destinado ao seu escalão. 

- Atleta deve dirigir-se aos respetivos chuveiros disponíveis no cais da piscina para o duche antes 
de entrar na piscina. 

- Atleta equipa-se no local atribuído. 

- Atleta não toma banho nas instalações das Piscinas de Campanhã. 

- Staff pode utilizar o balneário específico, limitado a 2 pessoas em simultâneo e deverá 
obedecer às regras específicas de utilização desses balneários. 

- O staff que assiste ao treino tem que manter distância mínima de 2 metros e usar máscara 
social ou cirúrgica. 

- A utilização do ginásio será permitida e limitada a 10 atletas e 1 treinador. Deverá obedecer às 
regras específicas de utilização do ginásio. 

- A utilização da sala 4 estilos será permitida e limitada a 6 atletas e 1 treinador. Deverá obedecer 
às regras específicas de utilização do ginásio. 

  



Regras específicas de utilização do ginásio 
 

- Atletas: uso obrigatório de máscara à entrada e saída (dispensado aquando da realização de 
exercício físico). 

- Treinadores: uso obrigatório de máscara em todo o espaço. 

- Desinfeção obrigatória das mãos à entrada. 

- Obrigatória a higienização de todos os equipamentos após o seu uso. 

- Atletas devem garantir o distanciamento físico mínimo de: 

. 2 metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico;  

. 3 metros entre pessoas durante a prática de exercício físico. 

- Não é permitido o contato físico quer entre treinadores e atletas, ou entre atletas, exceto em 
situações de emergência. 

Regras específicas de utilização do balneário (treinadores/monitores) 
 

- Uso obrigatório de máscara (à exceção da zona do chuveiro). 

- Desinfeção obrigatória das mãos à entrada. 

- Obrigatória a higienização de todo espaço utilizado (banco, cabide…). 

- Devem garantir o distanciamento físico mínimo de 2 metros. 

- Utilização máxima de 1 cacifo por professor/treinador. 

- Proibido deixar qualquer objeto (vestuário, material…) fora dos cacifos. 

 

 

  



ANEXO 1 
 

Horário de treinos Piscinas: 

 

Horário de treinos Ginásio / Sala 4estilos: 

ANEXO 2 
 

1. Disposição lugares de bancada / Circulação 

 

Lotação lugares de bancada por escalão: 

- Natação Adaptada – 20 

- Cadetes – 28  

- Infantis – 34  

- Juvenis/Juniores/Seniores (ABS) – 34+17 

- Masters – 17  

- Pré-competição – 20 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2. Diferenciação de zonas / circulação  

 

 

 

 

Legenda: 

 Trajeto/Zona limpo(a)   

 Trajeto/Zona sujo(a) 

 Trajeto Saída 

Z1 

Z3 
Z4 

ENTRADA 
SAÍDA 

Z8 

Z7 



Z1 Zona de desinfeção mãos  

Z3 Casa de banho DTA  

Z4 Casa de banho ESQ  

Z7 Zona de desinfeção mãos 2 

Z8 Sala de isolamento 


