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1. ENQUADRAMENTO & OBJETIVOS 

1.1 O que é o selo Clean & Safe? 
O Vale d´Oliveiras foi distinguido com o Selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal. 

Através deste certificado, a empresa compromete-se e garante a implementação de 

procedimentos de prevenção, controlo e vigilância do SARS CoV2 de acordo com as normas e 

orientações legais em vigor. 

 

1.2 A importância do selo 
Queremos transmitir confiança a todos os nossos colaboradores, fornecedores e clientes.  

Esta confiança só é eficaz se todos cumprirmos com evidencia os procedimentos definidos pela 

DGS ao qual este protocolo obedece.  

Além disso, a grande maioria dos colaboradores teve acesso a formação certificada e a empresa 

garante a atualização constante da informação em contexto de trabalho através da sua 

divulgação interna e promoção de ações de sensibilização. 

Todos os hóspedes recebem à chegada informação relevante sobre higienização, 

distanciamento social e outras regas de boa conduta para minimizar os riscos de contágio dentro 

e fora do resort. 

O selo é também um meio de promoção conjunto que Portugal adotou para divulgar o destinto 

juntos principais mercados emissores.  

 

1.3 Auditorias 
São realizadas auditorias internas diárias pelas chefias e supervisores. A atribuição do selo 

implica auditorias aleatórias a serem realizadas pelo Turismo de Portugal em articulação com a 

ASAE. 

 

1.4 Objetivos 
O objetivo deste protocolo é sensibilizar todos os intervenientes de forma a garantir o 

cumprimento de todas as regras e boas práticas implementadas, minimizando assim possíveis 

riscos de contágio.  

Em caso de contágio, assegurar que todos os intervenientes estão capacitados e são 

conhecedores dos passos a cumprir, minimizando os riscos no decorrer das ações necessárias 

ao cumprimento do seu dever. 

 

 

 

 



3 

 

2. FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO & 
COMUNICAÇÃO 

2.1 Colaboradores  

Como empresa responsável, queremos garantir que pelo menos 90% dos colaboradores 

obtiveram o certificado Clean & Safe através das ações de formação promovidas pelo Turismo 

de Portugal. 

Os colaboradores que não tiveram oportunidade de obter esta certificação, terão 

obrigatoriamente de participar numa ação de sensibilização interna promovida pela empresa. 

Os novos colaboradores (admitimos depois da reabertura) passam pelo mesmo processo. 

 

2.2 Responsabilidades 

Todos os colaboradores são individualmente responsáveis pelos seus comportamentos dentro 

e fora das instalações. Todas as normas implementadas na empresa vão ao encontro das 

indicações divulgadas pela DGS. Em algumas situações, a empresa poderá ter a necessidade de 

ir mais além, dependendo das especificidades de cada departamento e do contexto em que 

estamos inseridos. 

Na eventualidade de ser detetado um caso suspeito, existe uma hierarquia de responsabilidades 

que é desencadeada e que pode ser consultada no capítulo 4 deste documento. 

A responsabilidade máxima pela implementação do protocolo e pelo cumprimento geral das 

regras é da Direção Geral que conta com o apoio de todos os chefes e supervisores de 

departamento, cabendo a cada colaborador cumprir e fazer cumprir as boas práticas adotadas. 

Dada a seriedade do assunto, não serão tolerados comportamentos inadequados e que em 

casos considerados grave, poderão incorrer em ações disciplinares.  

O departamento de Compras/Economato é responsável pela gestão de compras e 

monitorização de stocks de todos os materiais e produtos relacionados com o COIVD-19 (como 

os EPI´s, álcool, entre outros), monotorização e adaptação do protocolo interno. 

As chefias departamentais são responsáveis pela gestão das suas equipas bem como a 

monitorização dos planos de higienização implementados e requisição de materiais (EPI´s) para 

os seus departamentos. 
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2.3 Medidas de prevenção e controlo 

 
2.3.1 Higienização das mãos 

Sempre que toque em superfícies ou materiais de risco e partilhe objetos deve proceder à 

higienização das mãos. É também recomendável proceder à higiene das mãos com frequência 

ao longo do dia mesmo que não tenha tido nenhum dos comportamentos acima descritos. 

Como proceder à lavagem das mãos corretamente:  

 

 

Fonte: DGS 
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2.3.2 Etiqueta respiratória 

Para segurança de todos, adotamos o uso obrigatório da máscara dentro das instalações, exceto 

em locais ao ar livre ou refeitório.  

A empresa compromete-se a facultar gratuitamente máscaras aos seus colaboradores para 

desempenho das suas funções em total segurança (entre outros EPI´s).  

Os colaboradores devem seguir as instruções abaixo para um correto manuseamento e são 

responsáveis pela sua manutenção/lavagem/troca de acordo com as instruções do.  

Outro tipo de máscaras poderão ser facultadas dependendo da especificidade de cada 

departamento. 

 

Fonte: DGS 
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 2.3.3 Conduta social 

Durante o período de permanência nas instalações, deve ser respeitado o distanciamento social 

(2 metros) sempre que possível.  

As situações que obriguem a interação mais próxima devem ser mantidas com todos os cuidados 

possíveis (mascara e/ou viseira, luvas). 

Devem ser evitados desclorações desnecessárias sempre que possível e dada preferência ao uso 

dos rádios, e-mails ou telefones de serviço.  

Nos períodos de descanso, não são permitidos aglomerados superiores a 5 pessoas, mantendo 

sempre as devidas distancias e precauções.  

Todos os colaboradores devem auto monitorizar-se regularmente, verificando a existência de 

sintomas suspeitos e tomar as ações definidas sempre que necessário. A empresa dispõe de 3 

medidores de temperatura em locais estratégicos que podem ser utilizados sempre que 

necessário (receção, Health Club e perto do pica ponto – economato). 

A imagem abaixo explica de forma simples três recomendações básicas da conduta social a 

adotar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGS 
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2.4 Informação aos clientes 

Todos os clientes recebem no check-in informação relevante sobre a conduta social, etiqueta 

respiratória e higienização das mãos, entre outras informações complementares para garantir a 

máxima segurança de todos.  

Todos os clientes recebem gratuitamente um kit EPI que está colocado no seu alojamento no 

dia de chegada. Este kit inclui 1 mascara, 1 toalhete desinfetante e um par de luvas.  

O cliente poderá adquirir posteriormente mais material e EPI no resort na loja ou receção. 

Por forma a contribuir para a limitação da transmissão da COVID-19, todos os clientes devem 

assegurar as seguintes medidas: 

 Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à entrada e à saída dos 

outlets, lobby e outros espaços de lazer; 

 Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto familiares); 

 Cumprir medidas de etiqueta respiratória (uso obrigatório de máscara em locais fechados); 

 Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários; 

 Dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contato físico entre o 

colaborador e o cliente (contactless ou transferência bancaria); 

 Cumprir com a sinalética de circulação/espera implementada 

Todos os locais de risco elevado (elevadores, entradas e saídas, balcões, corrimãos, etc.) terão 

sinalização apropriada de forma a garantir o cumprimento das regras adotadas. 

O cliente poderá consultar este protocolo a qualquer momento. O mesmo pode ser consultado 

na receção ou enviado via e-mail para o endereço particular do cliente mediante pedido. 

Em caso de sintomas de COVID-19, o cliente não pode frequentar espaços públicos e internamente 

devemos proceder à ativação do Plano de Atuação descrito no capítulo 4.  

 

2.5 Contactos com fornecedores e outras entidades 

O departamento de Compras/Economato redefiniu toda a estratégia de compras, contactos e 

visitas comerciais de forma a reduzir os riscos de contágio do COVID-19. 

Enumeramos em baixo os principais eixos que foram revistos e comunicados a todos os nossos 

parceiros: 

 

Faturação e documentos digitais 

 Preferência pelo envio de todos os documentos e faturas via mail; 

 Procedimento “contactless”, sem assinatura de documentos (guias de transporte, guias 

de remessa, faturas); 

 

Entrada e saída de veículos 

 O acesso ao cais é permitido apenas a um fornecedor/veículo. Na existência de outra 

visita em simultâneo, esta terá de aguardar no exterior (contato constante do Resp. 

Compras/Economato com o segurança ou receção via telemóvel). 
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Área restrita 

 Os veículos devem permanecer à entrada do cais assim como o motorista, junto da linha 

de limitação criada para o efeito; 

 A mercadoria deve ser colocada na área limitada e destinado à sua categoria; 

 É proibida a circulação de pessoas, nomeadamente “motoristas” nas áreas reservadas; 

 Não é permitida a entrada de fornecedores dentro das instalações (cozinha, economato, 

refeitório, balneários) salvo raras exceções devidamente autorizadas por uma chefia e 

ou/ Resp. Compras/Economato. 

 

Visitas comerciais apenas mediante agendamento prévio  

 AS visitas ou reuniões devem ser agendadas previamente para facilitar a gestão de 

presenças no resort e evitar aglomerados. A entrada pode ser vedada se necessário ou 

o visitante terá de aguardar no exterior até obter indicações para entrar. É necessário 

uma boa articulação entre a receção, segurança e Resp. Compras/Economato e chefias;  

 Devem ser privilegiadas as reuniões ao ar livre/exterior, respeitando sempre as medidas 

de segurança impostas. 

 

Calendarização dos fornecedores 

 Os fornecedores habituais receberam um programa estruturado com dias específicos 

para entregas (salvo exceções ou imprevistos do dia-a-dia que devem ser devidamente 

comunicadas). 

 

Pedidos front-office/clientes 

 Destina-se a encomendas solicitadas a pedido do cliente ou a pensar no cliente, deverá 

ser incluída na calendarização “Controlo de receção de mercadoria” com previsão.  

 

Pequenos volumes 

 Entrada obrigatória pelo cais (exemplo CTT, transportadores, gráficas, etc.);  

 Serão aplicados os cuidados e desinfeção necessários pelo Resp. de Cais/Economato e 

posteriormente entregues aos respetivos departamentos. 

 

Princípios de manuseamento de Mercadoria 

 Utilização obrigatória de EPI: 

o Bata/ avental descartável; 

o Mascara reutilizável; 

o Luvas Latex  

 

Áreas delimitadas 

 Existem linhas delimitadoras no pavimento para:  

o áreas para a descarga diferenciada (congelados, frescos e consumíveis); 

o Não haver cruzamento de mercadorias; 

o Zona de apoio destinada ao armazenamento afastada da área inicial; 
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o Delimitação de circuito de circulação de pessoas e mercadorias; 

 

Tratamento de alimentos 

 Congelados: 

o São retirados das caixas exteriores e efetuado registo da temperatura 

(formulário HACCP), posteriormente a mercadoria é colocada na área reservada 

para a seu condicionamento. A área de apoio deverá ser limpa e desinfetada 

depois de cada utilização para finalizar o circuito; 

o O seu armazenamento terá de ser o mais breve, evitando a exposição 

prolongada a temperaturas contraindicadas;  

o A entrada do congelador e os degraus de acesso deverá ser lavada e desinfetada 

a cada utilização, colocação de proteção de cobre sapatos descartáveis, usados 

apenas para esse fim; 

o O processo é finalizando com a reciclagem do cartão e lavagem e desinfeção de 

pavimento da área restrita, deixando a zona preparada para a próxima receção 

de mercadorias; 

 

 Frescos: 

o Conferência de pesagem com ausência de toque na fruta, legumes, carnes e 

peixe; 

o A balança está colocada na área reservada e é limitada apenas aos frescos. Será 

limpa e desinfetada em cada utilização; 

o É efetuada a medição de temperatura de carne e peixe (registos HACCP); 

o É proibida a pesagem de pessoas e produtos não alimentares; 

 

 Legumes e Frutas: 

o Após receção e conferência visual, é levada para área de apoio onde a cozinha 

fará a sua recolha e desinfeção com solução clorado para lavagem de legumes 

e frutas com casca; 

 

 Carne e Peixe:  

o Após receção e conferência visual, é transportada para área de apoio 

previamente limpa e reservada unicamente para à categoria de frescos; 

o É efetuada a comunicação à cozinha para que esta faça o seu condicionamento; 

  

 Consumíveis  

o Entrega na área reservada a consumíveis e produtos de higiene; 

o Deve ser efetuada uma limpeza com desinfetante alcoólico para superfície sem 

necessidade de enxaguamento; 

o Retirar produtos do cartão (caso exista), este tipo de artigo carece de algumas 

horas de quarentena, até ao momento da entrega nos respetivos 

departamentos; 

o Manter a área limpa e preparada para a seguinte descarga de mercadoria da 

mesma categoria. 
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3. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO & 
LIMPEZA 

3.1.  Plano de higienização – Áreas Comuns 

São efetuadas lavagens e desinfeções regulares de todas as superfícies onde colaboradores e clientes 

circulam e/ou toquem com frequência, garantindo o controlo e a prevenção de infeções e resistências 

aos antimicrobianos. 

Existem dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool junto aos 

pontos de entrada/saída dos blocos, por pisos e aos acessos do Restaurante The Olive Tree, Olive Bar, 

receção, Health Club, piscinas exteriores, Spa, instalações sanitárias comuns e elevadores. 

Os pontos de venda devem proceder à limpeza e desinfeção depois de cada utilização dos terminais 

de multibanco e telefones, com recurso a detergente desengordurante, seguido de desinfectante 

destinado para a higienização de espaços e superfícies em spray, recorrendo ao papel descartável e 

de utilização única. 

A limpeza deverá ser efetuada várias vezes ao dia em todas as superfícies, incluindo balcões, 

interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários, computadores, monitores 

e hardware, cadeiras e corrimão de escadas.  

Os objetos decorativos devem ser reduzidos ao mínimo indispensável.  

Ser dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e do uso de aspirador em 

sofás e cadeirões expostos no lobby do resort. 

Deve ser garantida a renovação regular de ar das salas e espaços fechados.  

A utilização de materiais (baldes, esfregonas) e produtos de limpeza são destinados apenas à área 

específica, recorrendo igualmente à sua desinfeção depois de cada utilização. 

Para o chão, a lavagem deve ser realizada com água quente e detergente comum, seguido da 

desinfeção com solução de lixívia diluída em água. Aconselha-se que a frequência de limpeza seja no 

mínimo 2 vezes ao dia (ou mais em dias de maior movimento).  

A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza 
redobrada em cada intervenção: 
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Fonte: Diversey 

 

3.2. Espaço de isolamento – H22 

O H22 (hotel) é o local designado para isolamento de pessoas que possam ser detectadas como casos 
suspeitos ou casos confirmados de COVID-19. 

O quarto está completamente equipado, ventilado naturalmente através das janelas.  

Por forma a facilitar a sua desinfeção, este possui revestimentos lisos e laváveis, foram retiradas as 
cortinas das janelas. 

A casa de banho está totalmente equipada e estão disponibilizados produtos e materiais de limpeza, 
kit de protecção (máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis), termómetro, contentor de resíduos 
autónomos com pedal, sacos de resíduos, sacos para recolha de roupa usada, solução antissética de 
base alcoólica Kit com água e alguns alimentos não perecíveis. 

O acesso à área de isolamento deve privilegiar o caminho mais próximo possível, sempre pelo exterior 
e evitando o contacto com outras pessoas.  

 

 3.3 Unidades de alojamento 

A equipa de housekeeping é um dos departamentos de maior risco dentro da empresa devido ao 
manuseamento das roupas de camas, toalhas entre outros pontos de risco. 
 
É por isso fundamental ter cuidados específicos para troca da roupa de cama e limpeza dos quartos, 
privilegiando dois tempos de intervenção espaçados e com proteção individual adequada de acordo 
com este protocolo. 
 
A remoção da roupa de cama e atoalhados deverá ser efetuada sem a agitar ou sacudir, enrolando-a 
no sentido de fora para dentro, sem encostar ao corpo e transportando-a directamente para um saco 
de plástico de cor branca destinado exclusivamente para roupa da cama e atoalhados. 
A lavandaria Marvi garante a lavagem da roupa do resort separada de outros clientes e a 
temperaturas mínimas de 60ºC. 
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É garantida a lavagem e desinfeção das almofadas, cortinas e cadeiras com produto desinfectante 
destinado para tecidos e sempre que mude o cliente.   
Como já aplicado, no check-out é efetuada a limpeza e desinfeção minuciosa em todos os 
equipamentos de cozinha, puxadores, micro-ondas, comandos de TV e AC, interruptores, telefones e 
outras superfícies de toque frequente.  
 
Para minimizar riscos, foram retirados dos alojamentos os tapetes e carpetes para minimizar pontos 
de potencial risco e oferecer uma limpeza com desinfeção mais eficaz. 
É efetuada renovação de ar abrindo janelas e portas, para manter as divisões arejadas. 
Ao fim de cada limpeza, os utensílios serão devidamente desinfetados para estarem preparados para 
uma seguinte utilização (vassoura, mopas, baldes, esfregona, panos de limpeza), de utensílios 
inerentes à execução. 
 
Os panos de limpeza estão devidamente identificados e são utilizados nas diferentes áreas a 
higienizar. Como já anteriormente implementado, as coras estão adaptadas a cada área ou divisão. 
 
Não devem ser deixadas revistas ou folhetos informativos nos alojamentos. No entanto, será 
colocada uma única folha com códigos QR para que o cliente possa aceder aos menus ou informações 
disponíveis. Esta folha deve ser descartada e substituída por uma nova em cada Check-out.  
Caso o cliente solicite um menu físico, este poderá ser disponibilizado mas deve ser descartado após 
a sua saída. 
 
Para uma melhor eficácia de limpeza e intervalo de tempo entre quartos ocupados, adotamos uma 
rotatividade de alojamentos superior ao habitual (min. 24h de intervalo entre clientes). 
 
A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza 
redobrada em cada intervenção: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diversey 
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3.4. Pontos de F&B 

 
Todos os locais de entrada e saída têm disponíveis dispensadores de solução antissética de base 

alcoólica ou solução à base de álcool. Os colaboradores devem solicitar aos clientes a sua utilização à 

sua entrada e saída. 

As mesas e cadeiras devem ser limpas a cada mudança de cliente (para a mesma mesa/espaço). 
 
É necessário reforçar a higienização dos utensílios e deve ainda ser evitado ao máximo a manipulação 
direta de alimentos por clientes e vários colaboradores. Sempre que necessário, esta tarefa deve ser 
destinada uma única pessoa, dando toda a atenção ao hóspede e garantir a total execução da 
respetiva tarefa. Neste aspeto, deixamos de servir refeições em buffet, passando a ser única e 
exclusivamente à carta. 
 
Para equipamentos e todas as superfícies que possa existir possível contato como maçanetas de 

portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, este cuidado deverá ser 

mantido pelo menos seis vezes por dia sempre com recurso a detergentes e desinfectantes com base 

alcoólica. 

As mesas e cadeiras deverão ser devidamente limpas com papel e desinfectante destinado para 

limpeza de superfícies.  

Nas instalações sanitárias, a lavagem deve ser realizada, preferencialmente, com produto que 
contenha na composição detergente e desinfectante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. 
Aconselha-se que a frequência de limpeza do chão seja no mínimo 3 vezes ao dia. Deverá ser 
verificado a reposição de sabão líquido para lavagem de mãos e toalhetes de papel. 

O profissional de limpeza que limpa o fraldário deve: 

 Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica dos dois lados – lavar e desinfetar o colchão 
no sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na posição horizontal; 

 Lavar e desinfetar o tampo do móvel e as partes laterais e da frente do fraldário; passar 
depois com pano só com álcool a 70% porque tem uma acção mais rápida ou deixe secar ao 
ar.  

 Pode também fazer uma limpeza e desinfeção deste espaço com toalhetes humedecidos em 
desinfetante compatível; seguindo as regras de diluições, regras de segurança na utilização, 
entre outras regras sanitárias. 

Nos espaços onde podem estar crianças a brincar, a limpeza deve ser reforçada várias vezes ao dia. 

Reduzir a capacidade máxima do Oliver bar, incluindo lugares sentados ao balcão, nas esplanada do 
restaurante Olive Tree e na esplanada do restaurante Jasmine, por forma a assegurar o 
distanciamento físico recomendado (2 metros) entre as pessoas nas instalações e garantir o 
cumprimento da legislação em vigor.  

A capacidade máxima de pessoas/serviço de todos os espaços foi reduzida e deve privilegiar-se a 
utilização das esplanadas em alternativa ao seu interior (sempre que possível). 

Eventuais filas de espera devem garantir as condições de distanciamento e de segurança.  
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Os clientes não podem modificar a orientação e/ou disposição das mesas e das cadeiras À chegada, 
o hóspede deverá ser reencaminhado para a mesa destinada pelos colaboradores. 

A circulação das pessoas para as instalações sanitárias, ocorrerem em circuitos onde seja possível 
manter a distância adequada entre as pessoas que circulam e as que estão sentadas nas mesas, 
evitando o máximo de contato entre elas. 

O resort adotou uma política “no-cash”. Assim para proceder ao pagamento, devemos sensibilizar o 
cliente fazer o débito ao quarto ou com cartão contactless, desinfetando o terminal de imediato após 
cada utilização.  

Todas as mesas terão um QR code com o respetivo menu. Caso o cliente prefira consultar o menu 
físico, deve ser facultado um exemplar descartável para consulta única. 

Os colaboradores devem assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do 
restaurante e bar através da abertura de portas e janelas.  
Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extracção e nunca em 
modo de recirculação do ar.  
Todos os AC do resort foram alvo de manutenção por uma empresa certificada no final de maio.   
 
Os baldes e esfregonas para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma 
limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização.  
O balde e esfregona devem ser distintos por áreas, sendo que estes, usados nas casas de banho, não 
devem ser usados nas áreas de alimentação, ou em outros espaços públicos. 

Para o chão, a lavagem deve ser realizada com água quente e detergente comum, seguido da 
desinfeção com solução de lixívia diluída em água. Aconselha-se que a frequência de limpeza seja no 
mínimo 2 vezes ao dia, mediante a circulação das pessoas aumentar a frequência. 

Os registos de higienização devem continuar a ser feitos como habitualmente nos formulários 
próprios para o efeito (HACCP). 
 
A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza 
redobrada em cada intervenção: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diversey 
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3.5. Piscinas, Health Club, Spa e Kids Club  

 

3.6.1 Piscinas e similares 

Todos os equipamentos foram alvo de inspeção por empresas certificadas antes da reabertura do 
resort. 

 A limpeza e desinfeção da piscina deve ser realizada 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; 

 É obrigatório manter registos atualizados dos resultados e testes de qualidade da água. Desta 
forma, devem ser reforçados os mecanismos de desinfeção do circuito de água da piscina; 

 Obrigatoriedade de higienização das mãos na entrada do cais da piscina; 

 Recomendar aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma e área 
circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos; 

 Assegurar a limpeza e higienização dos equipamentos utilizados; 

 As espreguiçadeiras e guarda-sóis devem ser organizadas aos pares, com espaçamento 
mínimos de 3 metros entre grupos diferentes; 

 A piscina interior, sauna, banho turco, jacuzzi devem permanecer encerrados até indicação 
contrária; 

 

 3.6.2 Health Club – Atividade Física e Desportiva  

As sessões de treino passam a decorrer ao ar livre devem privilegiar espaços com pouca 
movimentação de pessoas e garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre 
praticantes. 

Deve ser garantida a correta limpeza e higienização de equipamentos e materiais entre as sessões ou 
na utilização de equipamento desportivo. 

No início do dia, antes e após cada utilização como equipamentos ergómetros, máquinas de 
resistência, pesos livres e similares máquinas de ginásio, equipamento inerente à atividade física. 
Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, ou sócios com doenças 
crónicas. 

Os colaboradores devem garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies e o tratamento 
de toalhas solicitadas pelos utilizadores, que deverão ser colocadas em sacos brancos devidamente 
fechados para proceder à lavagem com temperatura superior a 60ºC. 

Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção várias vezes por dia e com recurso a desinfectante 
de superfícies, todas as zonas atendimento, balcão, corrimãos, gabinetes de atendimento, maçanetas 
de portas, teclados do computador, casas de banho, puxadores, cabides, cacifos, todos os pontos 
possíveis de contato habitual (balneários do HC permanecem encerrados até ordem em contrário).  

Os membros do HC passam a trazer a sua própria toalha para as sessões de prática desportiva. 
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Como nos outros locais, deve-se desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço inerente ao 
Health Club. É permitido o acesso dos utilizadores às instalações sanitárias. 

Não disponibilizar bebedouros, optando por dispensadores de água com copo de plástico ou para 
enchimento da própria garrafa do cliente, sem tocar no bocal do dispensador. 

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

Nas aulas de grupo em sala ou piscina interior (quando forem retomadas) deverão contemplar a 
redução de participantes, assegurando que a lotação máxima é reduzida, de forma a garantir o 
distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes. 

Deve ser garantido o controlo do acesso às sessões e evitarmos aglomerados/filas de espera 
adoptando o método de marcação das vagas seja feita por meios digitais, ou via e-mail. 

Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de forma a garantir o 
distanciamento físico preconizado sendo necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de 
atividade física, reposicionando, vedando ou removendo equipamentos. 

Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os 
praticantes (exceto em situações de emergência); os conselhos de postura e de exercícios deverão 
ser atendidos e respeitados pelo técnico de desportivo. 

Devido às normas de higiene é solicitado o uso de mascara para entrada do estabelecimento, seja 
para iniciar atividade ou para adquirir informação ou toalha para piscina. 

Para o ginásio é obrigatório uso exclusivo de umas sapatilhas apenas para utilização para o ginásio. 

A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza  
redobrada em cada intervenção: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Diversey 
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3.6.3 Spa  

O Spa mantem-se encerrado até indicações em contrário. Após a sua reabertura, o espaço obedece 
às mesmas regras do Health Club (balneários e instalações sanitárias). 

Como habitualmente, os tratamentos devem ser agendados com antecedência, preferencialmente 
por telefone ou e-mail. Os hóspedes devem utilizar os seus alojamentos para duches ou troca de 
roupa, podendo utilizar o roupão para se deslocar entre o Spa e o seu quarto. 

Após cada utilização, os gabinetes, salas de massagem, marquesas e demais equipamentos utilizados 
devem ser submetidos a desinfeção e higienização entre utilizadores, nos termos da Orientação 
014/2020 da DGS. 

A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza 
redobrada em cada intervenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diversey 

 

 

3.6.4 Kids Club  

O Kids Club mantem-se encerrado até indicações em contrário. Após a sua reabertura, o espaço 
obedece às mesmas regras de limpeza e higienização do Health Club (balneários e instalações 
sanitárias). 

O Kids Club irá funcionar com um número máximo de 8 crianças em simultâneo, privilegiando 

sempre que possível as atividades ao ar livre. 

A quantidade de atividades serão reduzidas a 2-3 momentos por dia assim com o horário de 

abertura. Poder inclusive não abrir diariamente (a definir). A abertura do Kids Club  

A figura em baixo ilustra os principais pontos de contacto frequente sujeitos a atenção de limpeza 
redobrada em cada intervenção: 
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Fonte: Diversey 

 

 

3.6.  Registos 

 
Serão colocados nos locais apropriados as folhas de registos para preenchimento de 

(formulários HACCP já em vigor): 

 

 Registo de higienização de cada espaço comum;  

 Registo de higienização de cada instalação sanitária comum;  

 Registo de higienização de cada unidade de alojamento;  

 Registo de higienização de cada compartimento das áreas de serviço;  

 Registo de higienização de cada espaço comum exterior;  

 Registo de incidentes/casos suspeitos; 

 Inventário local de isolamento (H22) 

 

 

3.7. Equipamentos de higienização 

Estão instalados dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool 

junto aos pontos de entrada e saída, por piso, à entrada dos restaurantes, bar, piscinas e instalações 

sanitárias comuns, existindo ainda sabão líquido para lavagem de mãos e toalhetes de papel 

descartável em todas as instalações sanitárias. 
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4. PROCEDIMENTOS EM CASOS DE 
SUSPEITA DE INFEÇÃO 

 

4.1. Plano de atuação / fluxograma  
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4.2. Contactos 

 

Direcção Geral – 925 424 523 

Direcção Real Estate – 914 060 839 

 

SNS – 808 24 24 24 

 

VivaMais – Empresa de Medicina no Trabalho  

Contacto Geral – 21 031 7327 

Gestora de Conta - Raquel Ribeiro – 963 856 162  

Coordenadora Regional - Diana Flores – 919 398 931 

 

 

4.3.  Descontaminação do local  de isolamento 

 

A descontaminação da área de isolamento é efetuada sempre que haja casos positivos de 

infeção e reforço da limpeza e desinfeção sempre que haja doentes suspeitos de infeção, 

principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo mesmo, 

conforme indicações previamente apresentadas nos planos de limpeza. 

O armazenamento dos resíduos produzidos pelos doentes suspeitos de infeção deve ser feito 

em saco de plástico que, após fechado (ex. com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

4.4. Registo de incidentes 

O registo dos incidentes deve ser efetuado imediatamente após o término da situação no 

formulário disponibilizado para o efeito, pelo responsável que acompanhou a ocorrência.  

Este dossier encontra-se na receção, juntamente com outros formulários e o próprio Protocolo 

Interno.  


