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1. Introdução 

 

Com o despacho n.º 8/GP/2020, datado de 04/05/2020, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal sobre o Levantamento das medidas de desconfinamento, em linha com a estratégia de 

levantamento gradual de medidas de confinamento adotadas no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID -19 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020). 

No mesmo é referido que os Equipamentos Desportivos, nomeadamente, Piscina Municipal de 

Arganil, deverá aguardar publicação de diploma legal. 

Considerando o disposto no artigo 19 º- Atividade física e desportiva, da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 40-A/2020, datada de 29 de maio, na atual redação: 

“1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, apenas pode ser realizada a prática de 

atividade física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas individuais, 

conforme definidas no Despacho 1710/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 4 de 

fevereiro, ou de modalidades coletivas por atletas federados, desde que no cumprimento das 

orientações definidas pela DGS. 

2 - A prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou em ginásios e academias apenas pode 

ser realizada desde que sejam respeitadas as orientações definidas pela DGS. 

3 - As instalações desportivas em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem-se 

pelo disposto no artigo 7.º, com as necessárias adaptações.” 

 

Considerando o disposto nas Orientações n.º 030/2020, COVID-19. Procedimentos de Prevenção e 

Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas, datada de 

29 de maio, e 036/2020, COVID-19. Desporto e Competições Desportivas, datada de 25 de agosto, da 

Direção Geral de Saúde (DGS), atualizada a 31 de março de 2021. 

Impõe-se a elaboração e implementação de um plano de contingência para a COVID-19 próprio para 

cada equipamento desportivo onde estejam espelhadas as medidas de desconfinamento progressivas dos 

mesmos, bem como a avaliação do risco associado a cada atividade, permitindo de forma gradual o reinício 

das atividades atendendo ao atual contexto epidemiológico. 
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2. Elaboração, aplicação e verificação do cumprimento do plano 

 

 

Com este Plano de Contingência da Piscina Municipal de Arganil, pretende-se formalizar os 

procedimentos a adotar com vista à proteção dos nadadores/técnicos, utentes regime livre e colaboradores, 

regidas pelas regras de higiene, com as devidas adaptações, dispostas no artigo 7.º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, datada de 29 maio, na atual redação, complementada pelas diretrizes 

preconizadas na Orientação n.º 030/2020 da DGS, datada de 29 de maio. 

Este plano de retoma de atividades, deve ser alvo de melhoria constante resultante da evolução da 

situação de pandemia, da experiência e sensibilidade que vão sendo adquiridas, fundamentadas por normas 

e orientações emitidas pelo Governo, Organização Mundial da Saúde (OMS) e DGS. 

A verificação da aplicação e cumprimento do plano é da competência dos responsáveis de cada 

instalação desportiva. 

Todas as recomendações definidas no plano devem ser integralmente cumpridas e respeitadas por 

todos os intervenientes. 

 

 

3. Pedido de Autorização 

 

 

Ficam autorizados a frequentar a Piscina Municipal de Arganil, os utilizadores que não apresentem 

sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (tosse, febre (>38 º C), dificuldade respiratória, corrimento 

nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda 

do olfato). 

 

 

4. Termo de responsabilidade (COVID-19) 

 

Todos os utilizadores da Piscina Municipal de Arganil têm que preencher o Termo de 

Responsabilidade (COVID-19) (ANEXO I), onde os utilizadores declaram sob compromisso terem sido 

informados do conjunto de medidas de mitigação implementadas se destinam a diminuir o risco e 



PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PISCINA MUNICIPAL DE ARGANIL 

18 de Junho de 2020  

 

6 
 

possibilidade de infeção pelo SARS-CoV-2, através do Guia do Utilizador (COVID-19). 

 

 

5. Responsabilidade Individual 

 

 

Todos os dados constantes no (ANEXO II), que incide sobre o estado de saúde dos utilizadores, 

deverá corresponder à verdade, sob pena de lhes ser vedada a entrada na Piscina Municipal de Arganil. 

Será mantido um registo, dos funcionários e utilizadores (nome e contacto) que frequentaram a 

instalação, por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica. 

 

 

6. Controlo de Acessos 

 

 

Na entrada principal da Piscina Municipal de Arganil será criada uma zona de acesso para 

atendimento ao público, dentro da instalação o espaço estará devidamente separado e sinalizado 

respeitando todas as indicações da DGS. 

Na zona de atendimento ao público (receção) será permitida a permanência de 1 pessoa, salvo 

situações de agregados familiares. No caso de utilização do terminal de pagamento automático, o mesmo 

será higienizado após a sua utilização. 

O acesso dos utentes de regime livre será feito por marcação prévia, recorrendo ao contacto telefónico 

ou email. A marcação será validada pelos serviços no momento de reserva e marcado na agenda do sistema 

de controlo de acessos. Não será permitida a entrada a utilizadores que cheguem após o início da entrada 

no período estabelecido. 

No exterior da Piscina Municipal de Arganil, os utilizadores deverão fazer uma fila cumprindo o 

distanciamento social preconizado de 2 metros e colocar a máscara (a qual só deve ser retirada: depois de 

estarem devidamente equipados para a aula, devendo a máscara ser guardada na respetiva mochila/saco).   

Após entrada no hall do edifício os utilizadores devem desinfetar as mãos no dispensador de 

álcool/gel com o desinfetante disponibilizado, avançando de acordo com as marcações no chão, até chegar 

a sua vez, no atendimento na receção. 

Após o atendimento na receção o utilizador deve seguir as indicações até à zona de troca de calçado, 
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onde deve efetuar a respetiva troca. Antes de entrar no balneário deve desinfetar novamente as mãos com 

desinfetante. No balneário, que serve apenas de vestiário, o utilizador efetua a troca de vestuário. Após 

estar equipado retira a máscara, guardando-a na sua mochila/saco e dirige-se para a zona de lava-pés, que 

se encontra com desinfetante e passa por água antes de se dirigir para a zona da piscina/pista que lhe foi 

destinada, devendo seguir os indicações que lhe são fornecidas pelos colaboradores da Piscina Municipal 

de Arganil. 

Após o final da sessão/natação livre, cada utilizador deve dirigir-se para o balneário de acordo com 

as indicações colocadas, desinfetar as mãos antes de entrar no balneário, passar novamente pelo lava-pés, 

dirigir-se para junto do seu lugar no balneário e colocar de novo a máscara cirúrgica. 

Para proceder à saída da Piscina Municipal de Arganil, os utilizadores deverão seguir as indicações 

colocadas, que evitam a passagem dos utilizadores pelo mesmo percurso de entrada. À saída do balneário 

os utilizadores deverão efetuar novamente a troca de calçado.  

 

 

7. Circulação na instalação 

 

 

Após validação da entrada dos utilizadores na Piscina Municipal de Arganil, cada utilizador deve 

trocar de equipamento nas zonas sinalizadas nos balneários. As zonas de aquecimento em seco estarão 

numeradas, correspondendo cada zona a um nadador específico. Estas zonas de aquecimento - serão 

marcadas com fita no chão com a dimensão de 2mts x 1,3mts e distanciamento mínimo entre cada de 2mts.  

Terminado o treino em seco, os utilizadores deverão aguardar indicação do técnico para se dirigirem 

para a respetiva pista. 

Os técnicos durante o treino deverão circular apenas na zona do cais da piscina, garantindo sempre 

um distanciamento de 2mts entre eles e entre eles e os seus atletas. 

Findo o treino de 40 minutos, cada utilizador deve aguardar a sua vez para sair de água e dirigir-se 

para o balneário, seguindo as indicações colocadas.  
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8. Balneários 

 

 

Os balneários servem apenas de vestiários, estando encerrados os chuveiros, os cacifos e os 

secadores de cabelo indisponíveis. 

 

 

9. Instalações sanitárias 

 

 

É permitido o acesso às instalações sanitárias, dado que entra apenas uma pessoa de cada vez e as 

cabines são individuais. 

A deslocação para a instalação sanitária e de regresso ao cais após utilização, deve ser realizada 

assegurando a distância de, pelo menos, 2 metros dos outros utilizadores, com máscara e evitando o contacto 

com superfícies. 

As instalações sanitárias, vão encontrar-se identificadas, higienizadas e prontas a utilizar em caso de 

emergência. 

Nas portas estará disposta a seguinte sinalética: 

 

 

OK Х 

 

Instalação pronta a utilizar! 

 

Instalação a aguardar 
desinfeção! 

 

 

Deverão dirigir-se à instalação pronta a utilizar. 

Após utilização, o utilizador deverá alterar sinalética para “Instalação a aguardar desinfeção”. 

Deverão proceder à lavagem das mãos com água e sabão de acordo com as orientações da DGS 
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constante nos folhetos informativos disponíveis em local visível. Deverão secar as mãos com papel e colocá-

lo no contentor próprio com saco descartável, disponibilizado e sinalizado para o efeito. Na entrada do cais 

deverão higienizar as mãos com o desinfetante que estará disponível para o efeito à saída do balneário. 

 

 

10. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Uso obrigatório de máscara, sendo que o trabalhador que estiver a validar as entradas deverá usar 

máscara e luvas. 

A utilização de EPI não dispensa o cumprimento de outras medidas entre as quais a etiqueta 

respiratória e o distanciamento social, que constituem medidas eficazes de prevenção da transmissão de 

SARS-CoV-2 na comunidade. 

Os utilizadores e/ou acompanhantes a partir dos 6 anos de idade (inclusive) deverão assegurar a 

utilização de máscara na entrada da instalação, nos percursos definidos internamente para entrada e saída. 

Elencam- se seguidamente as regras de utilização e higienização das máscaras (orientação n.º 

019/2020 DGS): 

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

a máscara; 

 Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora; 

 Ajuste a 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; 

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

feita imediatamente a higienização das mãos; 

 Cada máscara deve ser utilizada por um período máximo de 4h por dia, devendo ser substituída 

por uma nova no final desse período; 

 Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A 

máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada; 

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

segurando nos elásticos ou atilhos; 

 No final de cada utilização deve colocar a máscara num saco plástico fechado, até ser colocada 

na máquina de lavar (máscara de uso social) ou descartada para contentor de resíduos (máscara cirúrgica); 
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 Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara; 

 As máscaras de uso social deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem completo de, no 

mínimo 30 minutos, a 60.ºC com detergente e apenas podem ser utilizadas depois de bem secas. 

 

Pictograma exemplificativo de como colocar a máscara: 

 

Pictograma exemplificativo de como retirar a máscara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Plano de Contingência se existirem sintomas durante o treino 

 

Caso seja detetado um caso suspeito, devem seguir-se as orientações emanadas na Norma nº 

004/2020 da DGS, atualizada a 06/05/2020 e Plano de Contingência do Município de Arganil, datado de 

06/03/2020. 

As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da 

tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são consideradas casos 

suspeitos de COVID-19. 

Considerando que a máscara é de uso obrigatório, caso se detete um caso: 
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a) Deve ser a própria pessoa com sintomatologia epidémica de COVID-19, a verificar se a máscara 

está devidamente ajustada, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais 

da face e colocar luvas disponíveis para o efeito em zona devidamente sinalizada; 

b) Deve informar o funcionário presente no cais de forma a ser acompanhado à sala de isolamento. 

Neste percurso, deve ser mantido o distanciamento social obrigatório de 2 metros e deve evitar-se 

contacto próximo com outras pessoas; 

c) Já na sala de isolamento, a pessoa com suspeita de COVID-19, liga para a linha SNS24 (808 24 

24 24) e segue as indicações dadas. 

d) Em caso suspeito não validado o caso fica encerrado para COVID-19, devendo a pessoa informar 

disso mesmo. 

e) Em caso suspeito validado, a pessoa deverá permanecer na área de isolamento até à chegada 

de uma equipa do INEM, ativada pela DGS que assegura o transporte para a unidade de saúde 

de referência. 

f) A desinfeção da área de isolamento, será levada a cabo pelo prestador externo de limpeza das 

instalações, devidamente munido do equipamento de proteção individual adequado à realização 

da tarefa, e instruído da forma de proceder à desinfeção. 

g) Em caso confirmado, os serviços municipais, por via do prestador externo de limpeza, devem: 

 Limpar, desinfetar e descontaminar a “área de isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, nas superfícies, materiais e equipamentos, utilizados pelo 

doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminados; 

 Armazenar os resíduos utilizados pelo doente em saco de plástico resistente, que após fechado 

com abraçadeira, deve ser eliminado como resíduo hospitalar com risco biológico. 

 

Serão disponibilizados em cada sala de “isolamento”: 

 

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

 Máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomatologia e luvas 

descartáveis; 

 Toalhetes de papel; 

 Termómetro; 

 Contentor de resíduos com pedal de abertura, dotado de saco plástico resistente. 
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No quadro seguinte encontra-se identificada a área de isolamento no Complexo da Cerâmica 

Arganilense: 

 

Equipamento desportivo Localização da área de isolamento 

Piscina Municipal de Arganil Antecâmara das instalações sanitárias do 1º andar do pavilhão 

multiusos do Complexo da Cerâmica Arganilense 

 

12. Procedimento para prestação de primeiros socorros 

 

 

A prestação de primeiros socorros deverá seguir as recomendações existentes, de onde se destaca: 

 

- Deverá ser colocada uma máscara à vítima; 

- O socorrista deverá utilizar todo o equipamento de proteção individual: máscara, viseira ou óculos e 

luvas de nitrilo ou latex. 

- Em caso de necessidade de manobras de suporte básico de vida, a insuflação deverá ser realizada 

apenas com recurso a métodos mecânicos; 

- Todos os contactos socorrista-vítima deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável. 

 

 

13. Instalações que podem ser utilizadas 

 

As pistas são disponibilizadas de acordo com os serviços disponibilizados em horário. 
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13.1 Definição de períodos de treino: 

 

Segunda a Sexta-Feira: 

 

Período Horário Tanque de 

Aprendizagem 

Piscina 25m  

1 10h00 – 10h40 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 10h40-11h10 

2 11h10 – 11h50 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 11h50-12h20 

3 12h20 – 13h00 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 13h00-15h00 

1 15h00 – 15h40 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 15h40-16h30 

2 16h30 – 17h10 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 17h10-17h50 

3 17h50-18h30 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 18h30-19h00 

4 19h00 – 19h40 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 19h40-20h10 

5 20h10-20h50 
Parte baixa e 

funda 

Pistas 1 a 8 

Desinfeção geral 20h50-22h00 
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13.2 Medidas de Higienização antes e depois das sessões/aulas 

a) O utilizador deve higienizar as mãos antes e após terminar o treino; 

b) O utilizador deve levar consigo todo o seu equipamento individual, evitando que este toque 

em superfícies, instalações ou outros utilizadores; 

c) Entre os períodos de treino estabelecidos, todo o setor deve ser higienizado, nomeadamente 

percurso de entrada/saída, cadeiras, blocos, área de aquecimento. 

 

 

14. Contatos 

a.   Emergência 

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

Centro de Saúde - 235200100 

 

b. Responsável pelo cumprimento do Plano 

Delegado e Sub-Delegado de Segurança do Complexo da Cerâmica Arganilense 

 

c.   Responsáveis pela conferência do processo de higienização 

De acordo com a escala de serviço, os colaboradores dos serviços gerais serão responsáveis por 

realizar e verificar o procedimento de higienização, deixando registada essa verificação em folha própria, 

que será arquivada no dossier dos registos de limpeza. 

 

d. Responsáveis pelas regras de entrada, saída e circulação no cais/plano de água 

Equipa Técnica. 

 

15. Documentos de referência 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, datada de 13 de março; 

 Orientação nº 036/2020 de 25/08/2020 atualizada a 31/03/2021 – COVID-19: Desporto e 

Competições Desportivas 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, datada de 17 de maio; 
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, datada de 29 de maio; 

 Orientação n.º 030/2020, datada de 29/05/2020 - COVID-19. Procedimentos de Prevenção e 

Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas. 

Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares- 

informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx 

 Plano de contingência Covid-19, da Câmara Municipal de Arganil, datado de 6 de março de 2020; 

 Norma nº 004/2020 atualizada a 25/04/2020: FASE DE MITIGAÇÃO ‐ Abordagem do Doente com 

suspeita ou Infeção por SARS‐CoV‐2. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes‐da‐ 

dgs/normas‐e‐circulares‐normativas/norma‐n‐0042020‐de‐23032020‐pdf.aspx 

 Norma nº 007/2020 de 29/03/2020: Prevenção e Controlo de Infeção por SARS‐CoV‐2 (COVID‐ 

19) Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes- da-

dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx; 

 Norma nº 010/2020 de 15/04/2020 COVID‐19: FASE DE MITIGAÇÃO – Abordagem de 

Assintomático com Teste Laboratorial Positivo. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes- da-

dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx 

 Saúde e atividades diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19. Disponível em: 

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=45533 

 Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020: Infeção por SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) – Medidas de 

prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público. Disponível em: 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n- 0112020-

de-17032020-pdf.aspx 

 Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020: Infeção por SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) – Limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. Disponível 

em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n- 

0142020-de-21032020-pdf.aspx 

 Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020: COVID‐19: FASE DE MITIGAÇÃO – Utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não‐Profissionais de Saúde. Disponível em: 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n- 0192020-

de-03042020-pdf.aspx 

 Getting your workplace ready for COVID‐19. Disponível em: https://www.who.int/docs/default‐ 

source/coronaviruse/advice‐for‐workplace‐clean‐19‐03‐2020.pdf 

 Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes
http://www.dgs.pt/directrizes
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=45533
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112020-de-17032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
http://www.who.int/docs/default
http://www.who.int/docs/default
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(COVID-19). Disponível em: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve 

 Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID‐19). Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO‐2019‐nCov‐IPC_PPE_use‐ 2020.3‐

eng.pdf 

 Advice on the use of masks in the community, during homecare and in healthcare settings in the 

context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. 29 janeiro 2020. Disponível em: 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during- 

home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)- 

outbreak 

 Guia para elaboração de manual de procedimentos de proteção de praticantes desportivos e 

funcionários – Covid-19, do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

 Plano de contingência do Centro Olímpico de Piscinas Municipais da Câmara Municipal de Coimbra. 

Disponível em: https://www.coimbra.pt/2020/06/piscinas-municipais-reabrem-a-8-de-junho-com-

novas-regras/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHOâ€�2019â€�nCovâ€�IPC_PPE_useâ€�2020.3â€�eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHOâ€�2019â€�nCovâ€�IPC_PPE_useâ€�2020.3â€�eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHOâ€�2019â€�nCovâ€�IPC_PPE_useâ€�2020.3â€�eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

FICHA DE FREQUÊNCIA DIÁRIA 

 

Dia:  /  /    

 

 

 

 

Nome Completo Utilizador 

 

Contato 

Telefónico 

ºC  

(dia da sessão 

CMA) 

 

Horário de 

Frequência 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nota: A preencher pelos serviços da Piscina Municipal de Arganil 
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ANEXO III
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXOS VI 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


