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A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia
(dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e,
com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas (< 2 metros).
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
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.
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser locais de
potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou indireto. Por
isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da
doença nestes contextos.
Medidas gerais e preparação prévia
Os espaços onde decorre prática de atividade física devem assegurar que todas as pessoas que
nele trabalham e o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta
respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras medidas de higienização e
controlo ambiental.
Salienta-se ainda a importância de:
Em todas as infraestruturas onde decorra prática de atividade física:
a) Fornecer a todos os funcionários 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;
b) Garantir a todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários aos funcionários.
Informar os funcionários que não devem frequentar os Espaços onde decorre prática de
exercício físico e desporto, caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19. Deverão
contatar a Linha SNS24 (808 2424 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o
efeito, e seguir as recomendações que lhe forem dadas;
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c) Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das
mãos e normas de funcionamento das instalações;

Av. 25 de Abril – Torre da Marinha – 2840–400 Seixal – PORTUGAL
www.esars.pt

Telef. 212 276 360 – Fax: 212 276 368
direcao@esars.pt

3

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira
400786

d) Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício
físico e desporto, devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação n.º
014/2020 da DGS, nomeadamente de materiais que possam ser partilhados;
e) Providenciar 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.
Em todos os locais onde decorra prática de atividade física, incluindo infraestruturas desportivas,
mas também outros espaços ao ar livre:
a) Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e necessidade de
cumprimento das medidas e boas práticas agora instituídas, para prevenção da transmissão do
SARS-CoV-2;
b) Garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual para todos os recursos humanos
que não estejam a realizar exercício físico;
Medidas de redução do risco de transmissão da COVID-19
Os professores e alunos devem desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações ou outros
locais onde decorra a prática de exercício físico e desporto, e após contato com superfícies de
uso comum, usando os dispensadores de SABA ou solução à base de álcool dispersos pelas
instalações.
Organização do espaço
1. As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégias de
redução do risco de contágio por SARS-CoV-2 na comunidade:
a) Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o distanciamento físico mínimo de:
- Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não realização de atividade física;
- Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto;
Podem existir situações que decorram da organização de competições de modalidades
desportivas individuais sem contacto e ao ar livre, bem como aulas de preparação para as
mesmas que, face às caraterísticas específicas da modalidade, poderão requerer um
distanciamento físico inferior a três metros
Uso de máscara
1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar ouso de máscaras
por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas,
como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta
respiratória. Assim, é recomendado:
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a) Professores: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara
durante a lecionação de aulas que impliquem realização de exercício físico;
b) Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da
obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico e desporto;
c) Afixar, de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta utilização de máscara.

Espaços para prática de exercício físico e desporto
1. Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço.
2. Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), deforma a garantir o
distanciamento físico preconizado.
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3. Pode ser necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de exercício físico e
desporto, reposicionando, vedando ou removendo equipamentos.
4. Não é permitido o contato físico quer entre professores, funcionários e alunos, (exceto em
situações de emergência).
5. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de
colchões, etc.).
Aulas de Educação Física
1.As aulas deverão assegurar que o distanciamento físico de pelo menos 3metros entre alunos;
2.Essa distância deverá ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das aulas,
de acordo com a tipologia da aula;
3.Arejar e promover a ventilação dos espaços das aulas entre as aulas.
4.Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre as aulas.
Aulas em espaços ao ar livre
1.As aulas que decorram ao ar livre devem privilegiar espaços com pouca movimentação de
pessoas e garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes.
2.Deve ser garantida a correta limpeza e higienização de materiais entre aulas.
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.
Balneários, chuveiros, sanitários e bebedouros
1.A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as condições de
distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º
014/2020 da DGS.
2.Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os balneários
devem ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e higienização.
3.É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cabides e instalações
sanitárias, após cada utilização.
4.A utilização de balneários deve considerar as seguintes recomendações:
a)Deve ser garantida o distanciamento físico de pelo menos dois cabides entre utilizadores;
b)A escola deve definir a lotação máxima permitida dos balneários (30 alunos) por forma a
permitir a manutenção do distanciamento físico de pelo menos dois metros entre utilizadores;
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c)Os circuitos de circulação de funcionários e alunos devem, sempre que possível, preconizar a
circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;
d)Assinalar de forma visível quais os cabides que podem ser utilizados.
5.Os alunos deverão fazer-se acompanhar de uma garrafa de água, evitando assim beber água
das instalações desportivas e bebedouros exteriores.
Deslocações e Processo administrativo
Nos pontos de entrada definidos, deverão ser montados postos de controlo com máscaras, luvas
descartáveis, toalhetes alcoolizados, solução de desinfeção de superfícies, saco de
armazenamento de resíduos, kit EPI extra.
1. Espaço exterior
- A turma que utiliza o espaço da relva, tem definido o balneário 1, sendo o
deslocamento feito pelo lado direito;
- A turma que utiliza o espaço da Pista, tem definido o balneário 2, sendo o deslocamento
feito pelo lado esquerdo;
- A saída da aula deverá ser de igual modo
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2. Espaço interior
- A turma que utiliza o espaço 1, tem definido o balneário 1, sendo o deslocamento feito
corredor;
- A turma que utiliza o espaço 2, tem definido o balneário 2, sendo o deslocamento feito
corredor;
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- Entrada feita pela porta principal e a saída pela Porta de emergência, segundo o
definido na figura seguinte.
- Na saída a turma A deverá seguir junto à parede do lado do espaço 1, e a turma 2
deverá seguir junto à parede do espaço 2.

Entrada

Bal. 1

Bal. 2

Esp. 2

POSTO DE
CONTROLO

Esp. 1
SAÍDA

Utilização dos balneários e instalações sanitárias
- Os balneários são utilizados para guardar objetos pessoais e troca de t-shirts suadas,
respeitando as normas decretadas no presente Estado de Calamidade Publica.
A utilização dos balneários deverá ser feita em grupos, no máximo de 10 alunos do
mesmo género.
Não há saco de valores.
- Só serão utilizadas as instalações sanitárias em caso de emergência ou extrema
necessidade, procedendo à sua limpeza e desinfeção.
- Os alunos deverão fazer-se acompanhar de uma garrafa de água, evitando assim beber
água das instalações desportivas.
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