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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE CARREGAL DO SAL 
 

Reabertura a 1 de julho de 2020 
 

 Assumindo o papel promotor e essencial que a atividade física e desportiva tem na 

saúde e bem-estar da comunidade carregalense, assim como as diretrizes da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 de 29 de maio, as Orientações da Direção Geral de Saúde 

n.º 030/2020 de 29 de maio, n.º 032/2020 de 14 de junho, os Comunicados da Federação 

Portuguesa de Natação n.º 14/20 de 24 de abril e n.º 19/20 de 2 de junho e o Guia Para Proteção 

de Praticantes Desportivos e Funcionários-COVID-19 do Instituto Português do Desporto e 

Juventude de 9 de maio, o Município de Carregal do Sal determina a reabertura das Piscinas 

Municipais exteriores a partir do dia 1 de julho de 2020. 

 Por conseguinte, os utentes comprometem-se a cumprir o código de conduta que este 

manual preconiza, não descurando o princípio de que a proteção da comunidade depende 

sempre do cumprimento meticuloso das medidas de proteção individuais e das Normas de 

Segurança e Controlo Sanitário. 
 

Piscinas Municipais de Carregal do Sal 

Telefone: 232960495 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 14h00m às 20h00m, sábado das 

10h00m às 20h00m e domingo das 15h00m às 19h00m. 
 

Aplicação 

Aplica-se a todos os utilizadores das Piscinas Municipais. 

 

NORMAS DE SEGURANÇA E CONTROLO SANITÁRIO 
 

Âmbito Geral 

- É de obrigação pessoal o cumprimento das medidas de higiene e segurança sanitária 

estabelecidas pelas Autoridades de Saúde; 

- É obrigatório o uso de máscara individual de proteção por todos os utentes com dez ou mais 

anos de idade que acedam a zonas interiores das Piscinas Municipais; 

- As crianças com idade igual ou inferior a 10 anos só poderão entrar nas instalações se 

acompanhadas por um adulto responsável. Não serão aceites termos de responsabilidade em 

substituição desse acompanhamento físico; 

- Todos os utilizadores deverão desinfetar as mãos à entrada e à saída com a solução 

desinfetante disponibilizada pelo município; 

- O complexo encontra-se com uma limitação total de frequência de 200 utilizadores em 

simultâneo, estando a taxa de ocupação distribuída por sinalética de cor: 

 - verde: ocupação baixa, ou seja, correspondente até um terço dos utilizadores; 

 - amarela: ocupação elevada, ou seja, correspondente entre um e dois terços dos 

utilizadores; 

 - vermelha: ocupação plena, não sendo admitidas novas entradas até que saiam 

utilizadores que se encontram dentro das instalações; 

- A colocação da sinalética de ocupação é feita pelos funcionários da secretaria, conforme a taxa 

de ocupação supra descrita; 
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- É proibido o acesso às instalações por parte de qualquer pessoa que tenha apresentado 

sintomas sugestivos de COVID-19 ou que tenha estado em contacto com pessoas contagiadas; 

- Está assegurado o reforço permanente do serviço de limpeza e desinfeção; 

- É expressamente proibida a entrada de bolas, materiais aquáticos flutuantes e não flutuantes 

nas instalações; 

- É expressamente proibida a entrada a animais, exceto cães-guia; 

- É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas. 

 

Receção / Zona de Atendimento 

- É obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entrada; 

- Para o atendimento, o utente deve respeitar as marcas a assinalar as distâncias de segurança 

entre pessoas; 

- Deve ser cumprida uma distância de segurança de pelo menos 2 metros entre utilizadores e 

privilegiar a espera no exterior; 

- O utilizador deve permanecer o mínimo tempo possível na receção, assegurando 

constantemente o distanciamento social; 

- As instalações sanitárias ou WCs possuem lotação de 1 utilizador por género, sendo obrigatória 

a utilização de chinelos e a espera de vez no exterior, caso se encontrem ocupados; 

- Deve ser cumprida toda a sinalética presente nas instalações; 

- O utilizador deve evitar e/ou minimizar contactos desnecessários com qualquer superfície ou 

objeto permanente das instalações. 

 

Zona dos Balneários 

- A zona dos balneários encontra-se com acesso interdito ao público. 

 

Zona exterior envolvente à Zona de Água 

- A zona de relva encontra-se com limitações, devendo respeitar-se a distância mínima de 1,5 

metros entre utilizadores com toalha; 

- É proibida a realização de qualquer atividade desportiva na relva que envolva duas ou mais 

pessoas, assim como as que envolvam qualquer tipo de contacto físico; 

- É permitida a utilização da mesa fixa de ténis de mesa, respeitando sempre o distanciamento 

social; 

- É proibida a utilização do campo de areia; 

- O bar encontra-se encerrado. 

 

Zona de Água 

- Deve ser mantido o distanciamento social de acordo com as recomendações da Direção Geral 

de Saúde em todos os momentos, particularmente 2 metros dentro de água; 

- A entrada e saída na zona do cais é feita pelos lava-pés de entrada e saída que se encontram 

devidamente sinalizados; 

- Privilegiar, sempre que possível, a entrada e saída pelos bordos das piscinas com segurança; 

- Evitar o cruzamento ou aproximação excessiva de utentes nos tanques, lava-pés e demais 

zonas comuns;  

- Privilegiar, sempre que possível, o uso de óculos de natação; 
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- O acesso à prancha do tanque de saltos encontra-se condicionado, devendo formar-se uma fila 

com o distanciamento de 1,5 metros entre cada utilizador a partir da zona de acesso à prancha, 

cuja entrada para as escadas e posterior salto são apenas permitidos a um utilizador de cada 

vez; 

- A lotação máxima por cada tanque é de 6 utilizadores no chapinheiro (crianças até os 6 anos 

de idade), 32 utilizadores na piscina de 25 metros e 12 utilizadores no tanque de saltos com 

horário de utilização da prancha limitado; 

- Em caso de lotação máxima, a permanência dentro dos planos de água é limitada a 40 minutos 

seguidos por utilizador, sendo os novos acessos feitos em substituição dos que os abandonam; 

- Na zona do cais, os chapéus de sol devem estar afastados com uma distância mínima de 3 

metros. 

 

TERMOS ESPECÍFICOS 
 

Os utentes autorizados a frequentar as Piscinas Municipais de Carregal do Sal não 

podem apresentar sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, nomeadamente: tosse, 

dificuldades respiratórias, febre igual ou superior a 38ºC, corrimento nasal, dor de garganta, dor 

de cabeça, dores musculares, dores articulares, cansaço excessivo ou outro sintoma suspeito. 

É condição primordial o cumprimento minucioso das recomendações das autoridades 

de saúde competentes e das normas sanitárias e de segurança em vigor, privilegiando o 

distanciamento social, a higienização das mãos e das superfícies com a disponibilização e 

utilização dos meios e materiais de lavagem de mãos, solução antissética de base alcoólica e 

máscaras de uso geral. 

 

 

Carregal do Sal, 29 de junho de 2020 


