Câ ma r a Mu n i ci p a l d e Sa n t o T i r so
Serviço Municipal de Proteção Civil
Serviço de Promoção da Saúde e Bem-Estar

CORONAVÍRUS (COVID-19)
2021

Plano de Contingência para o
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO

Versão 2
20 de abril de 2021

FICHA TÉCNICA
Título | Plano de Contingência para o COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO Coronavírus (COVID-19)
Versão 2 | 20 de abril de 2021
Editor | Câmara Municipal de Santo Tirso
Email de contacto | santotirso@cm-stirso.pt
Câmara Municipal de Santo Tirso
Praça 25 de Abril, 4780-373 Santo Tirso
2

Plano de Contingência COVID-19

INDICE

1. ENQUADRAMENTO ................................................................................................. 4
2. OBJETIVOS.............................................................................................................. 6
3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ...................................... 7
3.1 ATIVAÇÃO DO PLANO .......................................................................................... 8
3.1.1 Fases do plano .................................................................................................... 8
(1) Fase de Monitorização ............................................................................................ 8
(2) Fase de Alerta ......................................................................................................... 8
(3) Fase de Recuperação ............................................................................................. 8
4. NORMAS E PROCEDIMENTOS .............................................................................. 9
4.1 NORMAS GERAIS .................................................................................................. 9
4.2 NORMAS EM CONTEXTO DE COMPETIÇÃO DESPORTIVA ............................. 11
4.2.1 Campo de Futebol do Parque Desportivo Sara Moreira ..................................... 12
4.2.2 Pavilhão Desportivo Municipal ........................................................................... 13
4.3 NORMAS EM CONTEXTO DE TREINO / PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ....... 14
4.3.1 Polidesportivo Municipal e Parque Desportivo Sara Moreira .............................. 15
4.3.1.1 Campo de Futebol e Campo de Ténis ............................................................. 15
4.3.1.2 Campo de Basquetebol ................................................................................... 15
4.3.2 Piscina Municipal ............................................................................................... 16
4.3.3 Pavilhão Desportivo Municipal ........................................................................... 17
5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE COVID-19................................ 18
5.1 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO ...................... 19
6. DIVULGAÇÃO ........................................................................................................ 19
7. LISTA DE ANEXOS ................................................................................................ 20

3

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Plano de Contingência COVID-19

1. ENQUADRAMENTO

A COVID-19 foi reconhecida como Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização
Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas
de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por
forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde
adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os
cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de
transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente
em ambientes fechados.
O desporto comporta características variadas, abrangendo diversas modalidades, que
podem ir de modalidades individuais praticadas a solo e distantes de outros praticantes, a
modalidades praticadas em grupo ou individualmente contra um ou vários adversários,
em proximidade e contacto mais direto e prolongado.
A tipologia de modalidades desportivas acarreta diferentes riscos, não só pelo número de
pessoas envolvidas, mas também pelas características das mesmas, pelo que urge
planear e implementar medidas específicas e contextualizadas, em conformidade com o
risco de transmissão e exposição ao SARS-CoV-2, agrupando as modalidades em alto,
médio e baixo risco.
Uma vez que o risco da modalidade e a responsabilidade inerente às federações varia
entre modalidades desportivas, foram definidas orientações específicas pela Direção
Geral da Saúde (DGS) - Orientação nº 30/2020, de 29 de maio e nº 36/2020, de 25 de
agosto e atualização de 31 de março de 2021 - que permitam um regresso aos treinos e
competições em segurança, minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2.
Além disso, por forma a garantir o cumprimento destas orientações para a proteção da
Saúde Pública, são, no atual momento epidemiológico, apenas consideradas, a retoma
da atividade desportiva enquadrada por federações desportivas com estatuto de utilidade
pública desportiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, na sua
redação atual.
O presente Plano de Contingência integra o Plano de Contingência da Câmara Municipal
de Santo Tirso, adequando-se à utilização do COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO.
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Este plano aplica-se às equipas técnicas (colaboradores e vigilantes das instalações
desportivas), assim como aos utilizadores do espaço (atletas, treinadores/técnicos de
apoio, dirigentes e outros), para todas as atividades a realizar durante esta fase de
pandemia.
O presente plano será atualizado sempre que se verifiquem alterações na legislação em
vigor que regule estas atividades, assim como eventuais alterações às Orientações da
DGS específicas.
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2. OBJETIVOS

O presente Plano de Contingência tem como objetivo divulgar informações e
procedimentos de atuação e de prevenção, cuidados e vigilância, no COMPLEXO
DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO de acordo com as orientações da DGS.
Aplicar as medidas e ações previstas no Plano, devidamente articuladas com as
seguintes entidades externas:

a) Autoridade de Saúde local e Agentes de Proteção Civil locais;
b) Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);
c) Serviço de Promoção da Saúde e Bem-Estar (SPSBE)

A lista de contactos dos colaboradores do COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE
SANTO TIRSO encontra-se no Anexo A do presente plano.
A lista de contactos externa consta do Anexo A do Plano de Contingência da Câmara
Municipal de Santo Tirso.

6

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Plano de Contingência COVID-19

3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção da Vereadora do Desporto,
coadjuvado por uma Equipa de Coordenação constituída pelo Serviço Municipal de
Proteção Civil (SMPC), Serviço de Promoção da Saúde e Bem-Estar (SPSBE) e Divisão
de Desporto (DD):



Diretor do Plano - Ana Maria Ferreira, Vereadora do Desporto da CMST;



Adjunto do Diretor - Fernando Silva, Substituto do Diretor;



Assessores Técnicos - Célia Fonte, SMPC e Ricardo Santos, SPSBE.



Responsável Local do Plano de Contingência

o Pavilhão Municipal - Fernando Silva
o Polidesportivo Municipal - Bernardino Alves
o Parque Desportivo Sara Moreira - Luis Oliveira
o Piscina Municipal - Pedro Lima

Esta equipa é responsável por:
a) Acompanhar a evolução da situação;
b) Elaborar e divulgar relatórios de situação;
c) Promover a disponibilização do Plano no sítio do Município na internet;
d) Atualizar o Plano de Contingência sempre que necessário.

A articulação com a Unidade de Saúde Pública será garantida pelo Serviço de Promoção
da Saúde e Bem-Estar, que assegurará a divulgação de informação considerada
pertinente ao Diretor do Plano.
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3.1 ATIVAÇÃO DO PLANO

O Plano é ativado pelo Diretor do Plano, com o apoio técnico da Equipa de Coordenação,
atendendo a uma das seguintes situações:


Orientações da DGS ou publicação de nova resolução de conselho de ministros
que altere esta norma;



Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19
no COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO.

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, em
articulação com a Equipa de Coordenação.

3.1.1 Fases do plano

O presente Plano de Contingência é constituído por 3 fases distintas:

(1) Fase de Monitorização
Fase de implementação automática com a aprovação e difusão do Plano, que se
manterá em execução permanente se outras não forem decididas, e que cessará
com a decisão de desativação.
Nesta fase ainda não há registo de pessoas nesta comunidade com o Coronavírus
e são implementadas ações preventivas, designadamente, para que todos tomem
conhecimento do Plano.

(2) Fase de Alerta
Esta fase é imediatamente acionada a partir do primeiro caso de Coronavírus no
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO.

(3) Fase de Recuperação
Caracteriza-se pelo fim do aparecimento de novos casos e a recuperação dos
colaboradores doentes, com o regresso gradual às atividades profissionais.
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4. NORMAS E PROCEDIMENTOS

4.1 NORMAS GERAIS

Estas normas aplicam-se a todos os espaços que constituem o COMPLEXO
DESPORTIVO

MUNICIPAL

DE

SANTO

TIRSO,

designadamente,

o

Pavilhão,

Polidesportivo e Piscina Municipal, bem como, o Parque Desportivo Sara Moreira,
em contexto de utilização (treino) e em contexto de competições:
 Os colaboradores da CMST e os utilizadores do complexo desportivo municipal devem
efetuar a Auto monitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de se deslocarem
ao CDM se surgir sintomatologia compatível com COVID-19 (tosse, febre (>38º),
dificuldade respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas
articulações, cansaço ou outro sintoma suspeito), serão encaminhados para a Sala de
Isolamento, espaço pré-definido na Instalação e contactar o SNS 24 (808 24 24 24);
 Todos os frequentadores regulares do complexo desportivo municipal devem ter
conhecimento deste 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 da COVID-19;
 Os utilizadores dos espaços 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 nos diferentes espaços do complexo
desportivo municipal;
 Uso obrigatório de máscara de proteção individual;
 Os espaços, equipamentos, objetos, superfícies e instalações sanitárias devem ser
limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de
acordo com a Orientação 14, de 21 de março de 2020 da DGS ver tabelas anexo:
o Limpeza e desinfeção de todo o espaço (receção, zona de tanques e
balneários) antes da abertura ao público e na interrupção para almoço.
o Desinfeção das áreas de maior contacto (puxadores de portas, lavatórios,
chuveiros, bancos, cacifos, etc.) após cada grupo de utilizadores terminar a
sua atividade.
o É realizada a desinfeção das zonas comuns como receção, sanitários da
entrada e percursos de circulação, aquando da utilização do recinto desportivo.
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o Os bancos de suplentes e mesas que estejam na zona de jogo, são
desinfetadas a cada utilização.
o

Os objetos e superfícies de toque comum e regular (ex. corrimãos, maçanetas
das portas) são desinfetados com maior regularidade;

 Disponibilizar solução antissética de base alcoólica (SABA) para realização da
desinfeção das mãos;
 Manter o distanciamento físico recomendado pela DGS;
 Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização frequente das mãos;
 Respeitar os circuitos de segurança definidos, assim como a sinalética existente no
local, conforme indicado nas plantas anexas;
 É estritamente proibida a partilha de equipamento e objetos pessoais (toalhas,
garrafas, etc.);
 Garantir a adequada higienização de espaços e objetos entre utilizações;
 A lotação máxima dos diferentes espaços está definida pelo responsável do
espaço/instalação, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico de pelo
menos dois metros entre utilizadores;
 É permitido a prática desportiva desde que seja garantido o distanciamento físico
permanente de, pelo menos, três metros entre praticantes;
 O treinador e/ou técnico de apoio deve, em todos os momentos, encontrar-se a uma
distância, no mínimo, de 2 metros do atleta quando em estado estacionário e de 3
metros em contexto de exercício físico;
 No caso de incumprimento da alínea anterior e do estrito cumprimento das orientações
de segurança definidas pela DGS e todos os procedimentos previstos no presente
Plano, o Diretor do plano poderá ordenar o cancelamento dos treinos / ou bloqueada a
entrada ao utilizador;
 Em caso de existência de mobiliário de treino, este não deve impedir que seja
assegurado o distanciamento de pelo menos 3 metros entre praticantes;
 Os utilizadores não devem tocar na cara depois de tocar numa placa, bolas ou outro
equipamento;
 Os utilizadores devem levar consigo todo o seu equipamento individual, evitando que
este toque em superfícies, instalações ou outros utilizadores;
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 Limitar o uso de equipamento de treino como cones, alvos, marcas, etc., sendo o
treinador ou técnico de apoio o único a tocar no equipamento e a desinfetá-lo;
 Evitar contactos desnecessários em qualquer superfície ou objeto permanente na
instalação desportiva;
 Durante os períodos de utilização do espaço, em especial nos horários de entrada e
saída de pessoas, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir a
passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento.

4.2 NORMAS EM CONTEXTO DE COMPETIÇÃO DESPORTIVA

 O acesso às instalações está limitado à equipa técnica e utilizadores (atletas,
treinadores e técnicos de apoio), sendo que a modalidade praticada deve estar
enquadrada numa federação desportiva com estatuto de utilidade pública desportiva,
nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, na sua redação atual;
 A entidade promotora da competição deve elaborar um Regulamento Específico para
a(s) competição(ões), que deve constituir um complemento ao Plano de Contingência.
Este Regulamento deve incluir:
o

A definição da organização e circuitos a observar nos espaços onde decorram as
competições desportivas. Esta organização deve contemplar as diferentes áreas
(zona técnica, bancadas, entre outras, incluindo as áreas da comunicação social e
imprensa), nomeadamente as condições, os acessos e utilização dos respetivos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), entre outros;

o

Será permitido o acesso aos balneários, cumprindo sempre todas as regras de
etiqueta respiratória e de distanciamento social, de acordo com as orientações
atualizadas pela DGS;

o

A definição da organização a observar nos alojamentos e nos transportes de e
para as competições e para os treinos, designadamente, os circuitos, os acessos
e os EPI a utilizar, de acordo com as normas e orientações da DGS;

o

O Regulamento indicado no número anterior deve ser disponibilizado e divulgado,
de preferência por meios eletrónicos, a todas as pessoas envolvidas, incluindo
todos os elementos das equipas e elementos da equipa de arbitragem, até 72
horas antes do início da competição;
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o

A presença de público nas competições desportivas é determinada pela legislação
em vigor, de acordo com parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, sustentado
na evolução da situação epidemiológica.

 A utilização do Complexo Desportivo Municipal obriga ao preenchimento de registo de
todas as entradas com informação de data e hora, nome, número de telefone e email,
de todos os intervenientes (como por exemplo, atletas, técnicos, diretores, árbitros
forças policiais, funcionários, etc,), e entregue pelo diretor do Jogo ao colaborador
presente no Espaço (Anexo D - Registo de presenças);
 As entradas e saídas têm circuitos próprios e independentes, evitando o cruzamento
entre pessoas, sendo que a circulação no interior das instalações deverá realizar-se
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados (Anexo H - Mapa de
Percursos de circulação);
 No edifício de apoio (balneários, sanitários e sala de isolamento, deverão ser
garantidas as medidas de arejamento do local, de acordo com a Orientação nº
30/2020 da DGS, através de sistemas de ventilação natural ou mecânica, antes
durante e após a utilização dos espaços;
 O contacto com objetos que estejam na posse dos utilizadores, tais como telemóveis,
documentos ou cartões, deve ser evitado; sempre que o mesmo seja indispensável,
deve ser realizada a higienização das mãos antes e depois do contacto.

Estas medidas não dispensam a leitura do regulamento específico elaborado pelas
federações e/ou clubes cujas respetivas modalidades desportivas são praticadas nesta
instalação desportiva.

4.2.1 Campo de Futebol do Parque Desportivo Sara Moreira

 As equipas só entram para o recinto desportivo, após a utilização anterior ter
terminado, com todos os atletas fora do recinto;
 As bancadas destinadas ao acesso de público estarão encerradas, de acordo com as
atuais orientações da DGS, sendo atualizado sempre que necessário e após validação
da DGS e Regulamentos Específicos das Federações de cada modalidade.
 Os espaços, instalações sanitárias, equipamentos, objetos e superfícies devem ser
limpos e desinfetados antes e após cada utilização;
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 É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cacifos, cabides e
instalações sanitárias, após cada utilização.
 A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as seguintes
recomendações:
o

Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos
balneários e/ou chuveiros/cabines de duche das instalações.

4.2.2 Pavilhão Desportivo Municipal

 As entradas e saídas têm circuitos próprios e independentes, evitando o cruzamento
entre pessoas, sendo que a circulação no interior das instalações deverá realizar-se
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados (Anexo H - Mapa dos
Percursos de emergência);
 Poderão existir pontos de controlo de acesso, realizado pelos colaboradores e
vigilantes do pavilhão desportivo municipal, para verificação da identificação dos
utilizadores;
 Deverão ser garantidas as medidas de arejamento do local, de acordo com a
Orientação nº 30/2020 da DGS, através de sistemas de ventilação natural ou
mecânica, antes durante e após a utilização dos espaços.

À Câmara Municipal de Santo Tirso reserva-se o direito de disponibilizar os balneários
para utilização em situações excecionais devidamente autorizadas em função das
condições necessárias e desde que seja possível assegurar o distanciamento físico,
higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º 014/2020 da DGS.
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4.3 NORMAS EM CONTEXTO DE TREINO / PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

 A utilização do Complexo Desportivo Municipal de Santo Tirso está pendente da
apresentação de um termo de responsabilidade, através do envio de e-mail para
desporto@cm-stirso.pt, em que os utilizadores do espaço se comprometem a
conhecer e cumprir o preconizado neste plano de contingência, assumindo o
cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem
como o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, quer em
contexto de treinos quer em contexto de competições (Anexo G);
 A utilização do Complexo Desportivo Municipal de Santo Tirso está pendente de
Reserva previa e é feito o seu registo de presença na entrada da instalação com os
dados solicitados; (Clubes, está pendente de um aviso de 48 horas antes do período
de treino, através do envio de e-mail para desporto@cm-stirso.pt; deverá constar
neste aviso uma tabela que contenha informação sobre que atleta irá treinar, bem
como o dia e a hora do treino (Anexo D - Registo de presenças);
 O acesso às instalações está limitado à equipa técnica e utilizadores (atletas,
treinadores e técnicos de apoio), sendo que a modalidade praticada deve estar
enquadrada numa federação desportiva com estatuto de utilidade pública desportiva,
nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, na sua redação atual;
 O treinador deverá enviar no final de cada semana um e-mail para desporto@cmstirso.pt, contendo uma digitalização de folha de presença com a assinatura do atleta e
treinador (Anexo E - Registo de acesso e utilização das instalações desportivas),
individuais é feito o registo na entrada da instalação;
 A utilização do Complexo Desportivo Municipal de Santo Tirso está pendente da
requisição de uso do espaço, através do envio de e-mail para desporto@cm-stirso.pt
(Anexo F - Requerimento de pedido de utilização do espaço);
 As entradas e saídas têm circuitos próprios e independentes, evitando o cruzamento
entre pessoas, sendo que a circulação no interior das instalações deverá realizar-se
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados (Anexo H - Mapa de
Percursos de circulação);
 Os utilizadores só entram para o respetivo edifício, após a utilização anterior ter
terminado, com todos os utilizadores fora da instalação desportiva;
 No edifício de apoio (balneários, sanitários e sala de isolamento, deverão ser
garantidas as medidas de arejamento do local, de acordo com a Orientação nº
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30/2020 da DGS, através de sistemas de ventilação natural ou mecânica, antes
durante e após a utilização dos espaços.

Estas medidas não dispensam a leitura do regulamento específico elaborado pelas
federações e/ou clubes cujas respetivas modalidades desportivas são praticadas nesta
instalação desportiva.

4.3.1 Polidesportivo Municipal e Parque Desportivo Sara Moreira

4.3.1.1 Campo de Futebol e Campo de Ténis

No âmbito das utilizações regulares da Instalação Desportiva, considera-se:
 As equipas só entram para o recinto desportivo, após a utilização anterior ter
terminado, com todos os atletas fora do corredor exterior de acesso;
 A entidade promotora da atividade no recinto desportivo é responsável pela
higienização e desinfeção de todo o equipamento, principalmente durante horários de
utilização;
 As bancadas destinadas ao acesso de público estarão encerradas, de acordo com as
atuais orientações da DGS, sendo atualizado sempre que necessário e após validação
da DGS e Regulamentos Específicos das Federações de cada modalidade;
 Limitar o uso de equipamento de treino como cones, alvos, marcas, etc., sendo o
treinador ou técnico de apoio o único a tocar no equipamento e a desinfetá-lo;

4.3.1.2 Campo de Basquetebol

 Este é um espaço aberto e de utilização livre pelo que a sua utilização depende do
respeito das orientações e normativos legais, e da legislação em vigor.
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4.3.2 Piscina Municipal

 A entidade promotora da atividade no recinto desportivo é responsável pela
higienização e desinfeção de todo o equipamento:
o Limpeza e desinfeção de todo o espaço (receção, zona de tanques e
balneários) antes da abertura ao público e na interrupção para almoço.
o Mudança da água na zona de lava-pés entre cada utilização realizado pelo
colaborador de serviço nos tanques.
o Enquanto os utilizadores estão a utilizar o tanque é feita a desinfeção das
zonas comuns como receção e sanitários da entrada.
o No caso de ser usado material didático, é desinfetado pelo professor no final de
cada utilização, sendo armazenado em local específico e devidamente
higienizado.
o Entre utilizações existe o período de 1 hora para efetuar a limpeza e
higienização
o A equipa de limpeza realiza a desinfeção da zona dos tanques (20 minutos),
desinfeção dos balneários (40 minutos) e espaços comuns (60 minutos) a cada
utilização por grupo de utilizadores


Obrigatoriedade da utilização de óculos de natação, durante a prática, com o objetivo
de minimizar o contacto com os olhos.

 A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as seguintes
recomendações:
o Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos
balneários e/ou chuveiros/cabines de duche das instalações;
o A utilização de cabides nos balneários garante o distanciamento físico de dois
metros entre utilizadores;
o A utilização de chuveiros/cabines de duche garantem o distanciamento físico
de pelo menos dois metros entre utilizadores.

Apenas podem utilizar as instalações, em cada período, 20 pessoas (10 por balneário), o
que garante o distanciamento físico de 2 metros entre os utilizadores e o número de
pessoas por m2 dentro da instalação.
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4.3.3 Pavilhão Desportivo Municipal

 As entradas e saídas têm circuitos próprios e independentes, evitando o contacto entre
pessoas, sendo que a circulação no interior das instalações deverá realizar-se
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados (Anexo H - Mapa dos
Percursos de Circulação);
 Durante os períodos de utilização do espaço, em especial nos horários de entrada e
saída de pessoas, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir a
passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento;
 Deverão ser garantidas as medidas de arejamento do local, de acordo com a
Orientação nº 30/2020 da DGS, através de sistemas de ventilação natural ou
mecânica, antes durante e após a utilização dos espaços;
 Não serão realizados treinos simultâneos com partilha de espaço por equipas
diferentes, exceto jogos de preparação e treino pré-competições;
 O contacto com objetos que estejam na posse dos utilizadores, tais como telemóveis,
documentos ou cartões, deve ser evitado; sempre que o mesmo seja indispensável,
deve ser realizada a higienização das mãos antes e depois do contacto.

À Câmara Municipal de Santo Tirso reserva-se o direito de disponibilizar os balneários
para utilização em situações excecionais devidamente autorizadas em função das
condições necessárias e desde que seja possível assegurar o distanciamento físico,
higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º 014/2020 da DGS.
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5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE COVID -19

Se for detetado um caso suspeito, este deve ser encaminhado por um só colaborador
para a área de isolamento através dos circuitos definidos no presente plano de
contingência, garantindo que:
 O colaborador coloca máscara de proteção individual e luvas antes de se aproximar de
um caso suspeito;
 O colaborador entrega máscara de proteção individual e luvas à pessoa com sinais de
doença;
 A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador e a uma
distância de segurança para a sala/área de isolamento, evitando contatos próximos
com outras pessoas. Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica,
preferencialmente pelo próprio;
 Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24), dando
cumprimento às indicações recebidas. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito
devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente.
 O colaborador informa o Diretor do Plano.

As salas de isolamento definidas cumprem os requisitos para o seu funcionamento, como
por exemplo: um dispositivo dispensador de solução antissética de base alcoólica para a
desinfeção, um termómetro, máscaras e luvas e um Kit com água e alguns alimentos não
perecíveis, toalhetes de papel e acesso a instalação sanitária de uso exclusivo.

Salas de Isolamento:
o Pavilhão Municipal - Balneário 8 (junto ao gabinete médico);
o Parque Desportivo Sara Moreira - Balneário 1 (junto ao gabinete médico);
o Polidesportivo Municipal - Balneário 1 (do espaço do polidesportivo);
o Piscina Municipal - Balneário 1 (do espaço do polidesportivo).
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5.1 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO

Se o caso for validado, a área de isolamento deve ficar interditada até que seja efetuada
a sua descontaminação (limpeza e desinfeção), de acordo com a orientação nº 14/2020
da DGS, nomeadamente, o descrito ponto 5, pelos colaboradores.

6. DIVULGAÇÃO

O Plano de Contingência do Complexo Desportivo Municipal de Santo Tirso será enviado
via email ao Delegado de Saúde, à ANEPC/CDOS Porto, aos membros da Subcomissão
Municipal de Proteção Civil, e demais entidades/parceiros que a câmara municipal vier a
definir.
Será também divulgado na página do município.
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Algoritmo para a Estratificação de Risco das Modalidades Desportivas

Anexo D

Registo de presenças
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Registo de acesso e utilização das instalações desportivas

Anexo F

Requerimento de Pedido de Utilização do Espaço
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Termo de Responsabilidade (utilizadores)
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Mapa dos Percursos de Circulação
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Limpeza dos espaços

20

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Plano de Contingência COVID-19

ANEXO A - Lista de contactos

Complexo Desportivo Municipal
Gabinete de Desporto
Nome

Telef.1

Função

Telef.2

Bernardino António da Silva Alves

919021867

Coordenador Técnico

Fernando Carlos Soares Silva

917361955

Coordenador Técnico

Joao Paulo Martins Correia

932485258

Assistente Técnico

Luis Miguel Pacheco Oliveira

918570584

252859241

Telef.1

Telef.2

Alexandrina Maria Ferreira Pinto

918296971

252856039

Assistente Operacional

Fernando Soares

919052840

252857663

Assistente Operacional

Joel Flávio Vieira Silva

917280138

252898772

Coordenador Operacional

Liliana Sofia Costa

961555492

Coordenador Técnico

Manuel Ferreira Dias

913250933

Assistente Operacional

Maria Helena da Silva Barroso

929272240

Patricia Alexandra Sousa Ribeiro

910236220

Técnico Superior

Pavilhão Desportivo Municipal
Nome

252856887

Morada

Assistente Operacional
Coordenador Técnico

Piscina Municipal
Nome

Telef.1

Morada

Telef.2

Antonio Alberto Sousa Ribeiro

919045869

Assistente Técnico

Bento Miguel Andrade

917447400

Assistente Técnico

Joaquim Silva

966343954

Assistente Técnico

Jose Henrique Faria Cerqueira

913213117

Assistente Técnico

Maria Lurdes Soares Carneiro

917433513

Coordenador Técnico

Manuel Marinho

916354852

Assistente Técnico

Pedro Nuno Moreira Sá Lima

919534753

Assistente Técnico

Polidesportivo Municipal
Nome

Telef.1

Bernardino Alves

919021867

Helena Dinis

917194204

Morada

Telef.2

Assistente Operacional

Parque Desportivo Sara Moreira
Nome

Telef.1

Luis Oliveira

918570584

Pedro Costa

919829003

Américo Moreira

913327324

Telef.2

Morada
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ANEXO B - Modalidades desportivas de alto e médio risco

Todas as restantes modalidades enquadradas em federações com utilidade pública
desportiva são consideradas de baixo risco, de acordo com o algoritmo de estratificação do
Anexo C - Algoritmo para a Estratificação de Risco das Modalidades Desportivas
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ANEXO C - Algoritmo para a estratificação de risco das modalidades desportivas
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ANEXO D - Registo de presenças
Clube:
Horário Treino:

Data:

Modalidade:

Escalão:

Data

Nome Atleta

Telemóvel

Hora de

Hora de

Entrada

Saída

Espaço
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ANEXO E - Registo de acesso e utilização das instalações desportivas
Clube:
Horário Treino:

Data:

Modalidade:

Escalão:

Data

Nome Atleta

Telemóvel

Hora de

Hora de Saída

Entrada

Assinatura
Treinador
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ANEXO F - Requerimento de pedido de utilização do espaço
Requerimento de pedido de utilização de espaço de Instalação desportiva
Nº Registo do Requerimento:

Data:

Requerente (Singular ou Associação / clube)
Nome:
Morada:
Código Postal:

Localidade:

NIF:
Email:

Representante
Nome:
Telemóvel:

NIF:

Email:

Exposição do Pedido
Nome Instalação desportiva:
Espaço: (Nave, Sala, etc):
Data de utilização:

Dia pretendido:

Nº Apólice de seguro:
Materiais ou equipamentos necessários:
Nota: O subscritor, sob o compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual
responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do
presente requerimento correspondem à verdade.
Pede deferimento:
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ANEXO G - Termo de Responsabilidade (utilizadores)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _______________________________________________, portador do documento de
identificação n.º ______________, declaro por minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as
medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e
durante a prática desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização
frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de
máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas
autoridades de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade
respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em
particular, nas vésperas e no dia do treino e competição;
4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com
indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2,
bem como da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse,
ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu
agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa
médica do meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de
sensibilização de todos os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo
da COVID-19.
_____ de _____________ de 2020
Assinatura: _____________________________

Assinatura do Encarregado de Educação
(no caso de agentes desportivos menores de idade):

__________________________________________
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ANEXO H - Mapa dos percursos de circulação

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL
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PARQUE DESPORTIVO SARA MOREIRA

POLIDESPORTIVO MUNICIPAL
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PISCINA MUNICIPAL
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ANEXO I - Limpeza dos espaços desportivos

Técnicas / materiais gerais de limpeza
1 A limpeza deve ser sempre húmida
2 Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo
Paredes e teto se aplicável
Superfícies acima do chão (bancadas , mesas cadeiras, etc.)
Equipamento existentes nas áreas
Chão é o ultimo a limpar
3 Deve ser realizada das áreas mais limpas para as áreas mais sujas
4

Os panos de limpeza devem ser preferencialmente de uso único e descartáveis (usar e
deitar fora),

5

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.

As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixivia, devem
6 ser desinfetadas com álcool a 70 % ou produto compatível, para evitar corrosão ou
danificação.
7

As pastilhas desinfetantes (com efeito semelhante a lixivia) mas de preparação mais
rápida, devem ser preparadas só na altura da utilização para manter a sua eficácia.

8 Ao aplicar lixivia ou outro produto semelhante: ler instruções do fabricante /fornecedor
Deixar atuar o tempo necessário
Abrir portas/janelas para arejar e renovar o ar, ajudando a secar mais rapidamente as
superfícies.
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Superfícies de toque frequente
Superfícies de toque frequente

Frequência

Tarefa

Maçanetas de portas
Torneiras de lavatório
Manípulos de autoclismo
Telefones
Mesas, secretárias e bancadas

pelo menos uma
vez por período /
horário de
utilização

limpeza com agua quente e
detergente de base desinfetante

Cadeiras / corrimões
Teclados e ratos e outras partes
metálicas de superfícies não
compatíveis com o uso de lixivia

Chão

desinfetar com álcool 70% ou
produto compatível para evitar
corrosão
pelo menos uma
vez por período
de utilização

limpeza com agua quente e
detergente de base desinfetante e
de seguida desinfeção com solução
de lixivia diluída com agua

Áreas comuns
1 Lavar primeiro as superfícies com agua e detergente

2

Preparar a solução de lixivia /hipoclorito de sódio, com concentração original de 5% ou mais de cloro livre a
lixivia deve ser diluída na altura de utilizar

3 Espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies

4 Deixar atuar a lixivia nas superfícies durante cerca de 10 minutos (esta etapa e fundamental)
5 Enxaguar as superfícies só com agua quente e deixar secar ao ar
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Instalações sanitárias
Instalações sanitárias

Frequência

Tarefa

1º Lavatório

Limpar as torneiras e depois o
lavatório e as superfícies a volta
deste

2º Sanitas (parte interior)

Limpar interior com piaçaba, aplicar
produto detergente desinfetante,
deixar atuar 5 minutos, esfregar com
piaçaba, puxar autoclismo com
piaçaba dentro da sanita para que
este também fique limpo e de
seguida voltar a puxar a agua

Pelo menos uma vez por
período / horário de
utilização

Espalhar detergente desinfetante na
parte de cima da sanita e sobre os
tampos, esfregar com pano o tampo
e depois parte exterior, passar pano
só com agua, deixar secar, limpar e
desinfetar botão do autoclismo,

3º Sanitas (parte exterior)

4º No final da limpeza deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas
as torneiras e maçanetas das portas
5º Abrir as portas

Área de isolamento de COVID 19
Esperar 60 minutos depois de a pessoa, suspeita ou confirmada, sair da área de
1 isolamento / quarentena. Vestir o equipamento de proteção individual completo
adequado.
2 Lavar as superfícies com água e detergente ,
3 Preparar a solução de lixivia
4 Espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies
5 Deixar atuar 10 minutos –esta etapa e fundamental
6 Enxaguar as superfícies só com agua quente
7 Deixar secar ao ar
8 Abrir janelas/portas
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