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Introdução 
A Associação Soma Não Zero (SNZ) preparou um Plano de Prevenção e Atuação que 

descreve, de forma sucinta, e que visa a prevenção e controlo de infeção de casos de 

Coronavírus COVID-19 na nossa Associação e estabelece os procedimentos de atuação, 

de todos os atores, perante a ocorrência de uma ou mais situações de Coronavírus 

COVID-19. 

As indicações expressas são válidas para Visitantes, Sócios e Colaboradores e devem 

ser respeitadas e seguidas por todos. 

O plano tem em consideração as instruções divulgadas pela Direção Geral de Saúde. 

 

Objetivos do presente plano 
1. Minimizar o impacto nos Sócios, e Colaboradores da Associação. 

2. Monitorizar diariamente a situação. 

3. Assegurar a atempada recolha e comunicação de informação. 

4. Assegurar o regular funcionamento da Associação. 

 

Plano de atuação 
1. Identificação de um grupo de trabalho na Associação. 

2. Divulgação dos contactos relevantes na Associação. 

3. Implementação de medidas de Prevenção e Controlo Coronavírus COVID-19. 

4. Implementação de medidas de isolamento para os casos ocorridos durante a 

permanência no espaço da Associação. 

5. Divulgação do Plano e das medidas nele previsto. 

 

Grupo de trabalho 
1. Celso Major – Presidente da SNZ. 

2. Raquel Valadares – Tesoureira e coordenadora do departamento de apoio ao Sócio. 

 

Procedimentos implementados 
1. Afixação de cartazes com as informações fundamentais da Direção Geral de Saúde. 

2. Reforço das medidas de higiene. 

3. Reforço dos procedimentos de limpeza das zonas mais frequentadas. 
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Infeção Respiratória Aguda (febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) são de adotar os seguintes procedimentos: 
 a) Entregar máscara; 

 b) Comunicar ao grupo de trabalho para o número: 966 630 917; 

 c) Encaminhar para o isolamento (local a indicar) via grupo de trabalho; 

 d) Contactar a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 ou INEM (112); 

 e) Seguir indicações da Linha de Saúde 24; 

 f) Contactar os familiares; 

 g) Lavar/Desinfetar as mãos; 

 h) Desinfeção e higienização dos locais onde a pessoa esteve. 

 

Os indivíduos com a sintomatologia de Coronavírus COVID-19 atrás 

identificada que se encontrem fora da Associação, devem adotar os 

seguintes procedimentos: 
1. Contactar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções; 

2. Ficar onde se encontra. Só se deve deslocar para a Associação se receber indicações 

para tal do Serviço Nacional de Saúde; 

3. Logo que possível informar o grupo de trabalho da Associação utilizando o número 966 

630 917 ou o e-mail: snz.geral@gmail.com 

 

Para indivíduos que tenham viajado para países com transmissão 

ativa nos 14 dias antes do início dos sintomas, a DGS aconselha: 
1. Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

2. Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores; 

3. Verificar se alguma das pessoas com quem convive / contacte de perto, desenvolvem 

sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória); 

4. Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não 

se deslocar de imediato aos serviços de saúde; 

5. Telefonar para o SNS24 (800 24 24 24); 

6. Seguir as orientações do SNS24. 

 

mailto:snz.geral@gmail.com
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Procedimentos na reabertura das atividades da Associação 

 

Procedimentos adicionais ao Plano: 
-Foi elaborado e implementado um plano de contingência próprio para a COVID-19, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio, Artigo 34.º-B 2 Avaliação de risco 

nos locais de trabalho, e garantir que todos os colaboradores têm conhecimento das 

medidas nele descritas. 

-Foi fornecido 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; 

-Foi garantido a todos os colaboradores os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

necessários aos funcionários; 

-Foi informado aos funcionários que não devem frequentar os espaços onde decorre 

prática de Atividade Física, 

-Foi afixado, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem 

correta das mãos e do correto uso de máscara; 

-Providenciamos 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 

-Foram criadas zonas de circulação e circuitos adequados, e que estão preparados para 

acatar a restrição ou limitação de pessoas, caso Autoridade de Saúde local, regional ou 

nacional o determine. 

-Foi garantida a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todos os 

técnicos que não estejam a realizar exercício físico; 

-Foram criados mapas de registo, devidamente autorizado, dos funcionários e 

utilizadores, que frequentaram os espaços de prática de atividade física, por data e hora 

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

 

Na 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, assim e junto de cada 

modalidade, cumprindo com as diretrizes da DGS e consequentemente com as 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Etiqueta-Respirat%C3%B3ria.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/01-DGS_lavarmaos_adultos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/01-DGS_lavarmaos_adultos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/M%C3%A1scaras2.pdf
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orientações do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, são adotados planos 

de reabertura específicos de cada modalidade criados pelas respetivas Federações que 

serão apresentados em anexo. 

 

Uso de Máscara 
Funcionários, técnicos e atletas: 

a) obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante 

a lecionação de sessões de treino que impliquem realização de exercício físico; 

b) foi afixado de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta utilização de 

máscara. 

 

Espaços e equipamentos para prática de exercício físico 
1. Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço; 

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

espera; 

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

garantir o distanciamento físico preconizado; 

4. Houve uma reprogramação do espaço de prática de atividade física; 

5. Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer 

entre os praticantes (exceto em situações de emergência); 

6. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos 

de colchões, etc.). 

 

Sessões de treino em grupo ou equipas 
1. As aulas de grupo (em sala ou piscina) deverão contemplar a redução de participantes, 

assegurando que a lotação máxima 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. Arejar e promover a ventilação dos espaços das sessões de treino em grupo entre as 

sessões, durante pelo menos 20 minutos. 
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4. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre 

sessões. 

 

Arejamento e renovação do ar dos espaços fechados 
1. Evitar a concentração de pessoas em espaços não arejados. 

2. Promover o arejamento de todos os espaços, através de sistemas de ventilação natural 

ou mecânica. 

3. Caso existam equipamentos de ventilação mecânica, como ar condicionado, o ar deve 

ser retirado diretamente do exterior, e a função de recirculação do ar não deve ser 

ativada. Estes aparelhos devem ser sujeitos, de forma periódica, a limpeza e desinfeção, 

nomeadamente dos filtros e dos reservatórios de água. 

 

Sanitários e bebedouros 
1. É permitido o acesso dos utilizadores às instalações sanitárias. 

2. As instalações sanitárias poderão ser usadas para enchimento da própria garrafa do 

atleta ou utente. 

3. Não disponibilizar aparelhos de secagem das mãos, privilegiando o uso de papel das 

mãos descartável. 

 

Higienização de superfícies, equipamentos e roupa (Mapas de 

controlo em anexo) 
- O SARS-CoV-2 pode sobreviver nas superfícies e objetos durante tempos variáveis, 

que vão de horas a dias. É essencial serem garantidas medidas de higiene das superfícies 

e tratamento de roupa, de forma a diminuir a transmissão do vírus: 

a) 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 DGS11 e Orientação 008/2020 da DGS12; 

b) 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, 

corrimãos, gabinetes de atendimento, maçanetas de portas, teclados do computador, 

casas de banho, puxadores, cabides, entre outros); 
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c) 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. 

 

 

 

Carcavelos, 30 de setembro de 2020 

A Direção 

 


