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Uso de Máscara

Uso de máscaras por todos os funcionários (com excepção dos professores durante a lecionação 
de sessões de treino que impliquem realização de exercício físico);

Assegurar que todos os clientes usam máscara no Clube, com excepção de quando realizam 
exercício físico;

Afixação dos procedimentos para correta utilização da máscara.

Registo de Entradas e Saídas

Privilegiar a marcação online e por telefone;

Registo de entradas e saídas de todo os clientes: nome, contacto telefónico e hora de entrada 
e saída do Clube;

Registo de entradas e saídas de todos os funcionários: nome, contacto telefónico e hora de entrada 
e saída do Clube.

Distanciamento

Assegurar que todos os clientes cumprem o distanciamento de 2m nas zonas sociais e de 3 metros 
quando realizam exercício físico;

Marcação das distâncias (sociais e de treino) a cumprir.

Solução Antissética de Base Alcoólica

Disponibilização de Solução Antissética de Base Alcoólica a todos os funcionários e utilizadores 
do Clube:

na recepção;

à entrada e saída dos estúdios;

à entrada e saída da sala de exercício;

à entrada e saída dos balneários;

à entrada e saída das zonas sociais;

à entrada e saída da piscina (quando existente);

no exterior em caso de treino em espaços ao ar livre.
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Equipamentos

Os equipamentos da sala de exercício estão dispostos, preferencialmente, todos para o mesmo lado;

Todas as superfícies porosas dos equipamentos estão cobertas por película aderente;

A película aderente é substituída todos os dias antes da abertura do Clube e durante o dia sempre 
que degradada;

Após cada utilização, todos os equipamentos são limpos e desinfetados, nomeadamente os revestidos 
por película aderente;

Nos gabinetes ou salas de massagem, a marquesa e demais equipamentos utilizados devem ser 
submetidos a desinfeção e higienização entre utilizadores;

Nos gabinetes ou salas de massagem, a marquesa e demais equipamentos utilizados devem ser 
submetidos a desinfeção e higienização entre utilizadores.

Aulas de Grupo

Existe um intervalo de 20 minutos entre aulas no mesmo estúdio;

Durante esse intervalo, a sala e todos os equipamentos utilizados serão limpos e higienizados;

Não haverá partilha de equipamentos de treino entre utentes ou professor e utentes;

Garantir o controlo de acesso às aulas e evitar aglomerações/filas de espera.

Piscina (caso exista)

Existe um reforço dos mecanismos de desinfeção do circuito da água;

Assegurar que todos os utilizadores e professores realizam a higienização das mãos à entrada 
do cais da piscina;

Assegurar que todos os utilizadores e professores utilizam óculos de natação dentro da piscina 
e área circundante;

Após cada utilização, todos os equipamentos são limpos e desinfetados;

Rever a avaliação de risco e do regime de controlo, adotando medidas para minimizar o risco 
de infeções em resultado da formação de biofilmes dentro da piscina, tubagens e acessórios;

Limpeza e desinfeção da piscina realizada de acordo com o procedimento habitual, devendo-se 
substituir a água e proceder à cloragem (ou outro tipo de desinfeção química) como definido em 
protocolo interno;

Garantir que a água é testada regularmente quanto à química correta e desinfeção adequada 
e verificar se a instalação está livre de outros riscos químicos e físicos;

Manter registos atualizados dos resultados e testes de qualidade da água.
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AVAC

Ar condicionado: o ar deve ser retirado diretamente do exterior e a função de recirculação 
de ar não deve ser ativada;

O Clube efetua arejamento com sistema de ventilação natural ou mecânica (6 renovações/hora);

O Clube efetua limpeza e desinfeção periódica (nomeadamente, filtros e reservatórios de água).

Balneários

Os cacifos disponíveis estão separados por uma distância mínima de 2 metros;

Na área dos chuveiros, garantir o distanciamento físico de pelo menos dois metros entre utilizadores;

Não disponibilizar aparelhos de secagem das mãos.

Geral

Assegurar que que todos os utilizadores e professores desinfetam as mãos à entrada e saída 
de cada espaço;

Não é permitido o contacto físico entre técnicos, funcionários ou praticantes (exceto em caso 
de emergência);

Saunas, banhos turcos, solários, hidromassagem/jacuzzi e similares devem permanecer encerrados 
até indicação contrária;

Assegurar que todas as pessoas que trabalham e frequentam o espaço estão sensibilizadas para o 
cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como outras 
medidas de higienização e controlo ambiental;

Elaborar, implementar, divulgar e manter atualizado Plano de Contingência interno escrito 
e operacional, próprio para a COVID-19 de acordo com o Dec. Lei nº 20/2020 de 1 de maio;

Fornecer a todos os funcionários e colaboradores informação sobre o COVID-19 e o Plano 
de Contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um utilizador 
com suspeita de COVID-19;

Definir sala/área de isolamento para onde encaminhar a pessoa numa situação de caso suspeito, 
onde deverá estar 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;

Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de superfícies e o tratamento de roupa disponibilizado 
aos funcionários e utilizadores, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e Orientação 008/2020;
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Geral (cont.)

Informar os funcionários de que não devem frequentar o espaço caso apresentem sinais ou sintomas 
sugestivos de COVID-19. Nesse caso deverão ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24);

Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários aos funcionários;

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

Delinear os circuitos adequados e certificar-se que estão preparados para acatar a restrição 
ou limitação de pessoas, caso a Autoridade de Saúde local, regional ou nacional o determine;

Não disponibilizar bebedouros;

Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção várias vezes por dia e com recurso a agentes 
adequados de todas as zonas.

COMPROMISSO DE HONRA:

O Clube      compromete-se a cumprir as normas acima assinaladas, 
considerando-se assim elegível para a afixação do Selo de Qualidade, “Healthy & Safe”, atribuído 
pela Portugal Activo|AGAP na entrada das suas instalações.

              (local),        /      /2020

(Assinatura do Responsável)


