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1. Norma 0 0 4 / 2 0 2 0 - Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2

2. Orientação 0 0 6 / 2 0 2 0 - Plano de Contingência

3.Orientação 011/2020 - Medidas de prevenção da transmissão em estabelecimentos de  atendimento aopúblico

4. Orientação 014/2020 - Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de  atendimento ao público ou similares

5. Orientação 0 2 8 / 2 0 2 0 - Utilização de equipamentos culturais

6. Orientação 0 3 0 / 2 0 2 0 - Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto

ORIENTAÇÕES APLICÁVEIS
GUIA DE RECOMENDAÇÕES POR TEMA ESETOR DE ATIVIDADE- 15 DE JULHO DE 2020



1. As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre

(temperatura ≥38.0oC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19.

2. Aspessoas com suspeita de COVID-19 ligam para a Linha SNS24 ( 808 24 24 24)

ORIENTAÇÃO 004/2020
ABORDAGEMDODOENTECOM SUSPEITAOU INFEÇÃOPORSARS-COV-2



1. As empresas devem ter um Plano de Contingência específico

2 .O Plano de Contingência deve responder a três questões basilares:

2.1 Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na empresa?

2.2 O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de trabalhador(es)?

2.3 O que fazer numa situação em existe um trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por SARS-CoV- 2 na  empresa?

3. Devem existir planos de contingência adaptados às diferentes Situações - Por exemplo um para  trabalhadores e um para

alunos.

4.O Plano de contingência para alunos deve explicitar as regras de funcionamento para prevenção da  contaminação.

ORIENTAÇÃO 006/2020
PLANO DECONTINGÊNCIA



Estabelecer medidas que assegurem distância entre pessoas nas instalações, nomeadamente:

1. Garantir que o local destinado à espera dos utilizadores comporte apenas 1/3 da sua capacidade normal;

2. Garantir que o atendimento em balcão se faz com a distância apropriada (pelo menos 1metro, idealmente 2) garantindo  

sinalização devida - nomeadamente através de marcas e sinalética no chão;

3. Garantir que o atendimento em balcão se faz através de barreiras físicas que limitem a proximidade entre os  

colaboradores e os utentes (ex.: colocação de barreira de acrílico que limite a exposição);

4. Considerar a possibilidade de estabelecer, no interior dos estabelecimentos, algumas barreiras físicas que limitem a  

proximidade entre os colaboradores e os utentes (ex.: colocação de “obstáculos” que evitem uma aproximação  excessiva entre

indivíduos);

5. No caso de ser necessário proceder à entrega direta de materiais ou produtos, o responsável pela entrega deverá  evitar, no

limite das suas possibilidades, o contacto direto com o utente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo.

ORIENTAÇÃO 014/2020
LIMPEZAEDESINFEÇÃODESUPERFÍCIESEMESTABELECIMENTOSDEATENDIMENTOAOPÚBLICOOU
SIMILARES



1. Rever os protocolos de limpeza e intensificar as rotinas de higienização, incluindo: o desinfetar pelo menos uma vez  por dia, e 

com recurso a agentes adequados, todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões, gabinetes de  atendimento, áreas de espera,

teclados do computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores, etc.).

2. Desinfetar todas as horas, e com recurso a agentes adequados, os equipamentos críticos (tais como locais  

dispensadores de senhas, terminais multibancos).

3. Colocar solução antisséptica de base alcoólica - SABA – em locais como os dispensadores de senhas, e incentivar o  seu uso

(através, por exemplo, de pósteres).

4. Identificar pessoas vulneráveis (por exemplo, idosos com mais de 65 anos e com limitações físicas ou mentais  percetíveis, as 

grávidas, os acompanhantes de criança de colo com idade igual ou inferior a 2 anos) e aplicar a  legislação referente ao

atendimento prioritário. Os estabelecimentos devem ser proactivos na identificação destes  casos, mesmo que as pessoas em

questão não peçam atendimento prioritário ou não retirem uma senha para este  fim.

ORIENTAÇÃO 011/2020
MEDIDASDEPREVENÇÃODATRANSMISSÃOEMESTABELECIMENTOSDEATENDIMENTOAOPÚBLICO



Os estabelecimentos devem assegurar-se que a limpeza segue a seguinte técnica:

1. A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem  aspiradores com tanque de

água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e  lavado entre cada uma das áreas a aspirar;

2. Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas:  1.Paredes e teto (se

aplicável)

2.1 Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

2.2 Equipamentos existentes nasáreas

2.3 Instalações sanitárias;

2.4 Chão – éo último a limpar.

ORIENTAÇÃO 014/2020
LIMPEZAEDESINFEÇÃODESUPERFÍCIESEMESTABELECIMENTOSDEATENDIMENTOAOPÚBLICOOU
SIMILARES



Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:

1. Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar;

2. Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar fora), diferenciados por um código de 
cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco. São exemplos:

2.1 Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros – Azul

2.3 Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos - verde;

2.4 Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas,(exterior) - vermelho

3. A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante;  O 
balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e desinfeção destes  
equipamentos no final de cada utilização. O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. Por exemplo: o  balde e
esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou em outros espaços públicos.

ORIENTAÇÃO 014/2020
LIMPEZAEDESINFEÇÃODESUPERFÍCIESEMESTABELECIMENTOSDEATENDIMENTOAOPÚBLICOOU
SIMILARES



1. A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de base  desinfetante, para conseguir um 

procedimento mais rápido, isto é, um produto que  contém na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em

1),

2. compatíveis. Podem ter várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray.

3. Os espaços onde podem estar crianças a brincar, devem ser limpos mais vezes durante o dia

4. Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico;

4.1 Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo  menos 5% de cloro livre na

forma original e o álcool a 70%. (A lixívia deve ser diluída)

ORIENTAÇÃO 014/2020
LIMPEZAEDESINFEÇÃODESUPERFÍCIESEMESTABELECIMENTOSDEATENDIMENTOAOPÚBLICOOU
SIMILARES



Preparação prévia à abertura ao público dos equipamentos culturais:

1. Todos os espaços culturais têm de estar devidamente preparados para a abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim  como

para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência.

2. O Plano referido no ponto anterior deve contemplar, entre outros, a definição de uma área de isolamento e os circuitos  

necessários para chegar e sair da mesma, assim como os procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de COVID-19.

3. Todos os colaboradores devem ter conhecimento, formação e treino relativamente ao Plano, incluindo o reconhecimento de  

sinais e sintomas compatíveis com COVID-19, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, e as medidas de prevenção e controlo  da 

transmissão daCOVID-19.

4. Deve ser assegurada a colocação de dispensadores de solução antissética à base de álcool em diversos pontos do equipamento  

cultural, de fácil acesso aos utilizadores e aos colaboradores.

5. Os utilizadores dos espaços e eventos culturais devem ser informados das medidas de prevenção e controlo da transmissão da  

COVID-19, através de cartazes ou outros materiais informativos afixados em vários locais visíveis.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



Medidas gerais:

1. Os equipamentos culturais, integrados ou fiscalizados por serviços e organismos da área da cultura ou municipais devem ter 

implementadas medidas de  distanciamento físico que garantam a separação de 2 metros entre pessoas, com exceção dos locais de

permanência para assistência ao espetáculo e filmes  cinematográfico, em local coberto ou ao ar livre.

2. As entradas e saídas, sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados, evitando o contacto entre pessoas.

3. Em espaços fechados, em cumprimento da legislação em vigor, deve ser utilizada máscara por todos os utilizadores e

colaboradores, excetuando-se os  membros dos corpos artísticos durante a sua atuação em cena.

4. Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir a passagem de pessoas, evitando o seu

manuseamento. Devem ser  eliminados ou reduzidos os pontos de estrangulamento de passagem.

5. As áreas de espera e de atendimento devem ser organizadas por forma a evitar a formação de filas, garantido o distanciamento de 2

metros entre pessoas que  não sejam coabitantes, através da sinalização de circuitos e marcações físicas de distanciamento (verticais

ou com marcação no chão, por exemplo).

6. A permanência nos locais de atendimento deve ser limitada ao tempo estritamente necessário à realização do atendimento ou à

aquisição ou prestação do  serviço.

7. Os postos de atendimento devem, preferencialmente e se possível, estar equipados com barreiras de proteção (ex.: acrílico). Se não

por possível a instalação de barreiras de proteção, o atendimento não deve ser realizado a menos de 2 metros. Se o atendimento for

realizado a menos de 2 metros, o colaborador deve estar equipado commáscara.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



Medidas gerais:

8. O contacto com objetos que estejam na posse dos utilizadores, tais como telemóveis, bilhetes ou cartões, deve ser evitado. Sempre que o
mesmo seja indispensável, deve ser realizada a  higienização das mãos antes e depois do contacto.

9. Devem ser evitadas a disponibilização e entrega de folhetos ou outros objetos não essenciais. Se necessário, deve recorrer-se a
cartazes, guias ou outros elementos disponibilizados por via  digital.

10. Deve ser reforçada e dada preferência à compra antecipada de ingressos por via eletrónica e aos pagamentos por vias sem
contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares.

11. Sempre que existam, devem ser minimizados os pontos de concentração/foco dos visitantes, como os equipamentos interativos,
preferencialmente desativando equipamentos que  necessitem ou convidem à interação.

12. Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies devem ser limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de
utilização, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.  Os objetos e superfícies de toque comum e regular (ex: corrimãos,
maçanetas das portas e botões de elevador) devem ser desinfetados com maior regularidade.

13. A manutenção dos sistemas de ventilação deve ser garantida e o seu funcionamento deve ser efetuado sem ocorrência de
recirculação de ar.

14. As instalações sanitárias devem ser devidamente desinfetadas em cada limpeza. A frequência das limpezas deve ser efetuada de
acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, podendo  necessitar de maior periodicidade, dependendo da utilização.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



Medidas gerais:

15. Os terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, objetos, superfícies, produtos, e utensílios de contacto direto com

os clientes devem ser desinfetados após cada utilização ou  interação.

16. As máquinas de venda automática de bilhetes só devem estar em funcionamento se for possível garantir a limpeza e desinfeção

dos locais de toque, entre utilizadores, e deve ser um ponto de  disponibilização de solução antissética à base de álcool.

17. Os colaboradores devem efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster- se de ir trabalhar se surgir

sintomatologia compatível com COVID-19. Devem contactar o SNS 24, ou  outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a

Norma 004/2020 da DGS.

18. Os utilizadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19 devem abster-se de frequentar os equipamentos

culturais.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares:

1. A ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espectadores que não sejam coabitantes, sendo a fila

anterior e seguinte com ocupação de  lugares desencontrados.

2. Nas salas de espetáculos ou similares com palco, não devem ser ocupadas as duas primeiras filas junto ao palco ou, em alternativa, 

deve ser garantida a distância de pelo  menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila ocupada.

3. Os camarotes devem ser ocupados por coabitantes quando tenham 6 ou menos lugares.

4. Os camarotes com lotação superior a 6 lugares devem ser ocupados, garantindo as regras aplicáveis no ponto 266.

5. Os lugares de galeria só podem ser utilizados com lugares sentados.

6. A entrada dos espectadores na sala deve ser realizada por ordem de fila e de lugar, no sentido do lugar mais afastado da entrada para 

a entrada, evitando o cruzamento  entre espectadores.

7. A saída dos espectadores da sala deve ser realizada, de preferência, por local diferente da entrada, no sentido do lugar mais próximo 

da saída para a saída, evitando o  cruzamento entre espectadores.

8. As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: peças de teatro, orquestras) devem ser adaptadas, sempre que possível, de 

forma a  minimizar o contacto físico entre os envolvidos.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares:

9. Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as atuações.

10. Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo indispensável, de forma a evitar a deambulação de 
espectadores.

11. Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos corpos artísticos e equipas técnicas, deve garantir, sempre que 

possível, o distanciamento físico de pelo  menos 2 metros entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por vários

utilizadores.

ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS



ORIENTAÇÃO028/2020
UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  CULTURAIS

Programação ao Ar  Livre:

1. Os recintos de espetáculo devem estar devidamente delimitados, permitir o acesso apenas aos titulares de bilhete de ingresso,

ainda que  o espetáculo seja de acesso gratuito, não sendo permitida a entrada física sem controlo por colaborador técnico do

espetáculo.

2. O período de entradas e saídas do público deve ser alargado, para que a entrada dos espectadores possa ser desfasada,

cumprindo as  regras de distanciamento.

3. Os lugares devem estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação no chão, outros elementos fixos), dando preferência a

lugares  sentados, cumprindo um distanciamento físico entre espectadores de 1,5 metros.

4. Se existir palco, deve ser garantida uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila de
espectadores.

5. As cenas e os espetáculos realizados ao vivo (ex.: peças de teatro, orquestras) devem ser adaptadas, sempre que possível, de

forma a  minimizar o contacto físico entre os envolvidos.

6. Deve ser evitada a partilha de instrumentos, objetos e acessórios durante os ensaios e as atuações.

7. Os intervalos, sempre que possível, devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo indispensável, de forma a evitar a

deambulação de  espectadores.

8. Caso não exista alternativa, a utilização dos balneários pelos corpos artísticos e equipas técnicas, deve garantir, sempre que

possível, o  distanciamento físico de pelo menos 2 metros entre os utilizadores, evitando a sua utilização simultânea por vários

utilizadores.



ORIENTAÇÃO 030/2020
ESPAÇOSDEPRÁTICADEEXERCÍCIOFÍSICO EDESPORTO - ACADEMIASDESPORTIVAS(DANÇA,ARTESMARCIAIS
EATIVIDADESSIMILARES)

Medidas gerais e preparação prévia:

1. Os espaços onde decorre prática de exercício físico e desporto devem assegurar que todas as pessoas que nele trabalham e o

frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como

das outras medidas de higienização e controlo ambiental. Salienta-se ainda a importância de:

2. Em todas as infraestruturas onde decorra prática de exercício físico e desporto:

2.1 Elaborar e implementar um plano de contingência próprio para a COVID-19.

2.2 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;

2.3 Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 3 necessários aos funcionários;

2.4 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;

2.5 Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e normas de
funcionamento das instalações;

2.6 Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício físico e desporto, devem ser
submetidos a limpeza e desinfeção.



ORIENTAÇÃO 030/2020
ESPAÇOSDEPRÁTICADEEXERCÍCIOFÍSICO EDESPORTO - ACADEMIASDESPORTIVAS(DANÇA,ARTESMARCIAIS
EATIVIDADESSIMILARES)

Medidas gerais e preparação prévia:

1. Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, junto às

receções, entradas e saídas  de casas de banho, salas ou espaços de atividade física ou lazer (espaços para sessões em grupo, salas

com equipamentos e máquinas, piscinas e similares);

2. Os estabelecimentos devem ainda certificar-se que estão delineados os circuitos adequados, e que estão preparados para

acatar a restrição ou limitação de  pessoas, caso Autoridade de Saúde local, regional ou nacional o determine.



1. Manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores (nome e  contacto telefónico), que frequentaram os 

espaços de prática de exercício físico e  desporto (sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar livre), por data e hora  

(entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica.

2. Os utilizadores e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e saída das  instalações ou outros locais onde decorra a prática

de exercício físico e desporto, e  após contato com superfícies de uso comum, usando os dispensadores de SABAou  solução àbase de

álcool dispersos pelas instalações, ou, no caso de treino em outros  espaços ao ar livre o técnico responsável pela supervisão da sessão 

deve garantir a  disponibilização de SABAou solução àbase de álcool a todos os praticantes.

ORIENTAÇÃO 030/2020
ESPAÇOSDEPRÁTICADEEXERCÍCIOFÍSICO EDESPORTO - ACADEMIASDESPORTIVAS(DANÇA,ARTESMARCIAIS 
EATIVIDADESSIMILARES)



Organização do espaço:

As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégias de  redução do risco de contágio por

SARS-CoV-2 na comunidade:

1. Assegurar que em espaços fechados e abertos égarantido o distanciamento físico  mínimo de:

1.1 Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício  físico e desporto (receção,

bar/cafetaria, espaços de circulação, etc.);

1.2 Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto;

2. Garantir o controlo do acesso às instalações e diferentes áreas das mesmas;

3. Privilegiar o uso de marcações online para treinos e aulas.

ORIENTAÇÃO 030/2020
ESPAÇOSDEPRÁTICADEEXERCÍCIOFÍSICO EDESPORTO - ACADEMIASDESPORTIVAS (DANÇA, ARTESMARCIAIS

EATIVIDADES SIMILARES)
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Uso de Máscara:

1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, éde considerar o uso de máscaras por  todas as pessoas que

permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como  medida de proteção adicional ao 

distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta  respiratória . Assim, é recomendado:

1.1 Funcionários: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara  durante a lecionação

de sessões de exercício/treino que impliquem realização de exercício físico;

1.2 Utilizadores e Atletas: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa  da obrigatoriedade do

uso de máscara durante a realização de exercício físico e desporto;

ORIENTAÇÃO 030/2020
ESPAÇOSDEPRÁTICADEEXERCÍCIOFÍSICO EDESPORTO - ACADEMIASDESPORTIVAS (DANÇA, ARTESMARCIAIS

EATIVIDADES SIMILARES)



Espaços para prática de exercício físico:

1. Desinfetar as mãos àentrada e saída de cada espaço.

2. Deve ser garantido o controlo do acesso às sessões e evitar aglomerados/filas de espera. 

3. Recomenda-se que a marcação das vagas seja feita por meios digitais, preferencialmente.

4. Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de forma a garantir o  

distanciamento físicopreconizado.

5. Pode ser necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de exercício físico e desporto, reposicionando, vedando  ou 

removendo equipamentos.

6. Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os praticantes  (exceto em situações

de emergência ou quando a atividade assim o exigir, como por exemplo, nos gabinetes  ou salas de massagem). Conjugando esta

orientação com a dos espaços culturais em que não é necessária distância em  caso de coabitantes, assume-se que pode existir

contacto entre coabitantes.

7. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de colchões, etc.).
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Aulas de Grupo:

1. As aulas de grupo deverão contemplar a redução de participantes, assegurando que a lotação máxima é reduzida,  de forma a

garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes.

2. Essa distância deverá ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das sessões, de acordo com a  tipologia da sessão; 

ou seja, algumas sessões em grupo, como por exemplo as dedicadas a artes marciais e de  desportos de combate, devem ser

devidamente adaptadas.

3. Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas,  pelo risco

acrescido que estas populações parecem apresentar.

4. Arejar e promover a ventilação dos espaços das sessões de treino em grupo entre as sessões, durante pelo menos  20 minutos, 

abrindo portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar

Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada,  de acordo com as recomendações do 

fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento  frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação

mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível).

5. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre sessões.
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Limpeza:

1. Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies e o tratamento de roupa disponibilizado  aos funcionários e 

utilizadores, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS17 e Orientação  0 0 8 / 2 0 2 0 da DGS18;

2. Aumentar a 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, barras, corrimãos, gabinetes  de atendimento, maçanetas de portas, teclados do 

computador, botões de elevador; instalações  sanitárias, puxadores, cabides, cacifos, entre outros);

3. Limpeza e desinfeção de superfícies laváveis não porosas, no início do dia, antes e após cada  utilização, com recurso a agentes

adequados, de todos os equipamentos considerados críticos, ou seja,  equipamentos de utilização por várias pessoas;

4. Limpeza e desinfeção das superfícies porosas como pegas de equipamentos revestidas com película  aderente antes e após cada

utilização, e descartar a película ao final do dia.
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Como reconhecer um caso COVID e o que fazer:

1. Qualquer pessoa, seja colaborador ou utilizador, que apresente critérios compatíveis com caso suspeito (critérios  referidos no 

início desta orientação), deve ser considerado como possível caso suspeito de COVID-19. A pessoa  identificada não deve sair do

local onde se encontra.

2. Cada espaço de prática de atividade física deve ter o plano de contingência interno escrito e operacional, onde  devem ficar por

escrito os níveis de responsabilidade de todos os intervenientes, conforme Orientação 0 0 6 / 2 0 2 0  da DGS19:

2.1 Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio;

2.2 A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um sócolaborador para a sala/área de isolamento, pelo  circuito e para o

local previamente definidos no Plano de Contingência, onde este deverá ter disponível kit com  água e alguns alimentos não 

perecíveis, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras  cirúrgicas e, sendo possível, acesso a instalação

sanitária de uso exclusivo

2.3 Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as recomendações.
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OBRIGADO


