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1. Contextualização 
O Coronavirus é um importante agente patogénico para humanos e animais. No final de              
2019 foi detectada uma infecção viral por SARS-CoV2 (COVID-19) causadora de           
Pneumonia, com origem em Wuhan na China. A Organização Mundial de Saúde (OMS)             
classificou a Infecção por SARS-CoV2 (COVID-19) como Pandemia a 11 de Março de             
2020. A 2 de Março de 2020 Portugal teve os primeiros casos confirmados com subida               
progressiva de casos confirmados originando o decreto de Estado de Emergência em            
todo o país a 18 de Março de 2020. 

Neste contexto, a Direção da Associação Teia D’Impulsos (TDI) tomou a decisão de             
suspender todos os eventos públicos programados para este período tendo igualmente           
encerrado todas as actividades presenciais decorrentes no Espaço Raiz (EsRz), dando           
preferência às actividades por teletrabalho, tal como indicado para o Estado de            
Emergência nacional. 

Estas medidas tiveram como objectivo fazer face à pandemia vigente, cumprindo a            
legislação decorrente do Estado de Emergência nacional e procurando garantir a           
Segurança e Saúde de todos os seus colaboradores e ainda das várias pessoas e              
entidades que diariamente trabalham com a TDI. 

Após o final do Estado de Emergência a 3 de Maio de 2020, a Direção da TDI elaborou e                   
publicou um Plano de Contingência que regulamentou o reinício de actividade da TDI no              
EsRz, no que se refere ao reinício da atividade presencial dos colaboradores e dirigentes              
da associação e ao atendimento ao público. Com base neste documento inicial,            
elaborou-se a presente Actualização do Plano de Contingência de Retoma da Atividade            
no EsRz, onde já é considerada a possibilidade de reinício das restantes atividades             
ordinárias que decorriam neste espaço, de acordo com os princípios publicados na            
Resolução do Conselho de Ministros nº 40/2020.  

Importa salientar o princípio básico de que toda a retoma de actividade deve ser              
orientada pelo princípio de minimização de risco de transmissibilidade do SARS-CoV2           
(COVID-19), de acordo com as recomendações emitidas pela Direção Geral de Saúde.            
Esta Actualização do Plano de Contingência será amplamente divulgada, nomeadamente          
junto dos dirigentes, colaboradores, associados da TDI e restantes indivíduos que           
frequentam o EzRz, daqui em diante denominados por Utilizadores do EsRz. Sempre que             
necessário, este Plano de Contingência será revisto em função da evolução da situação             
epidemiológica regional e das recomendações das Autoridades competentes. 
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2. Medidas Gerais a aplicar no EsRz: 
Para uma adequada prevenção da infecção por SARS-CoV2 (COVID-19), o plano           
contempla todas as seguintes medidas de prevenção: 

 

 

 

Figura 1: Medidas a Implementar para uma adequada e completa prevenção da Infecção por              
SARS-CoV2 (COVID-19) na TDI (DGS: Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da            
COVID-19 nas empresas) 

 

Todas as acções do Calendário Anual de Atividades da TDI terão de ser, em sede               
própria, analisadas e adaptadas de acordo com as recomendações das Autoridades           
competentes em vigor em cada momento. 
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2.1 Higiene das Mãos 

● Todos os utilizadores do EsRz devem fazer a sua higiene das mãos ao entrarem no               
EsRz, antes da saída e sempre que se justifique (nomeadamente após o contacto             
com outras pessoas, antes de colocar e após retirar a máscara ou o uso de material                
comum – maçanetas, corrimãos, ferramentas, telemóveis, dinheiro, canetas, etc.). 

● Todos os Postos Individuais da Sala de Trabalho serão equipados com um recipiente             
de solução alcoólica que deve ser utilizada regularmente. 

● Estão disponíveis Postos de Lavagem das Mãos, localizados na entrada principal do            
edifício, nos WCs do R/C e no WC 1o andar, onde estará afixado material didático               
sobre a Higiene das Mãos. Estes devem ser usados sempre que as mãos estejam              
visivelmente sujas ou quando não estiver disponível solução alcoólica.  

● Não deverão ser usadas luvas para o trabalho diário, principalmente não estando            
recomendada a sua utilização durante períodos prolongados. 

● Serão instituídas às 11:00 e às 15:00 como as horas da Higiene das Mãos, momento               
em que após sinal sonoro, todos os presentes no EsRz executam passo por passo a               
Higiene das Mãos. 

● Sempre que se verificar uma Reunião presencial na sala de trabalho todos os             
intervenientes deverão realizar a Higiene das Mãos antes e após a reunião. 

 

2.2 Etiqueta Respiratória 

● É obrigatória a utilização de máscara de proteção individual (cirúrgica ou           
comunitária) por todos os utilizadores do EsRz durante a sua permanência no            
edifício, à excepção do período de permanência ao ar livre no pátio exterior. 

● Todos os utilizadores do EsRz devem adotar as medidas de etiqueta respiratória            
correctas no acto de tossir, espirrar e assoar. Cobrir o nariz/boca com um lenço              
descartável quando tossir ou espirrar e deitar de imediato no lixo, num saco fechado              
e lavar de imediato as mãos (em alternativa use o antebraço). Evitar tocar nos olhos,               
no nariz ou na boca. 

● Existirá em todos as áreas do EsRz postos com dispensador de solução alcoolica e              
uma caixa de lenços de papel descartável, estes deverão ser usados para o             
cumprimento da Etiqueta Respiratória. 

 

2.3 Distanciamento Social 

● Define-se que as Salas de Trabalho do EsRz (Sala da Direção e Sala Polivalente)              
apenas poderão comportar quatro postos de trabalho, pelo que não deverão estar            
presentes em simultâneo nestes espaços mais do que quatro pessoas. De forma a             
complementar esta oferta foram ainda criados mais 3 postos de trabalho na área             
coberta do pátio exterior do EsRz. 

● Ao longo da sua permanência no EsRz, os utilizadores deverão manter a distância             
de segurança entre elementos, que se estima em 2 metros nos espaços fechados e              
em 1,5 metros no pátio exterior. 
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● Sempre que possível, deve ser privilegiado o trabalho “lado a lado” entre utilizadores,             
ou de costas (um para o outro), em detrimento do trabalho “cara a cara”. 

● Todos os visitantes do EsRz deverão ser instruídos a realizar a Higiene das Mãos              
antes da entrada no mesmo. Será colocado à entrada do edifício informação (cartaz)             
com esta recomendação. 

● Todas as pessoas que frequentam o EsRz da TDI devem manter um procedimento             
de conduta social de acordo com a pandemia vigente, evitando saudações com            
contacto físico (por exemplo: cumprimento com aperto de mão). 

● Não deve haver partilha de comida ou objectos pessoais (como por exemplo o             
telemóvel). Os objectos usados por cada um deverão ser lavados/desinfectados logo           
após o seu uso. 

● Os espaços comuns, nomeadamente durante as refeições, deverão ser usados por           
apenas uma pessoa de cada vez. Preferencialmente os colaboradores deverão          
realizar o seu almoço no seu posto individual da sala de trabalho ou então no espaço                
exterior do EsRz ao ar livre. Deverá proceder-se à instituição de horários de             
utilização de determinados espaços/áreas comuns. 

 

● Os contactos necessários para a realização dos vários projetos da TDI deverão,            
preferencialmente, ser realizados em modalidade não presencial.  

● As viagens devem ser reduzidas ao mínimo necessário. Os membros da TDI            
/colaboradores deverão usar idealmente transporte individual para os transportes         
necessários (se necessidade de transporte não individual: máximo duas pessoas por           
viatura, uso de máscara obrigatório, distanciamento máximo possível). Os         
transportes públicos devem ser evitados, mas têm regulamentação própria que          
deverá ser respeitada. 

● O uso de viaturas da TDI implica a limpeza do volante, mudanças e painel principal               
antes e após o uso da mesma. Todas as viaturas da TDI devem ter toalhetes e                
desinfectante, ambos com base alcoólica e sacos do lixo. Deve ser evitada a             
rotatividade de viaturas entre membros da TDI/colaboradores sempre que possível. 

 

● Os visitantes do EsRz devem aceder ao mesmo por marcação prévia em horário             
reduzido (10-12h) devendo ser informados previamente das regras em vigência.  

● A recepção aos visitantes é feita em espaço próprio no exterior (área coberta do              
pátio exterior). Este espaço vai ter secretária e cadeira para o colaborador, devendo             
ser marcado no chão com fita o local da secretária e depois 2 metros a frente da                 
cadeira do colaborador deverá ser colocada outra fita a partir da qual será colocada a               
cadeira do visitante. O portão de acesso ao EsRz deve estar encerrado no restante              
período. 

● Os Fornecedores deverão reduzir ao máximo o seu contacto com os colaboradores            
da TDI. O material deverá ser entregue à porta e pago com modalidade de              
transferência bancária. Todo o material deverá, se possível, ser desinfectado após           
entrega.  
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2.4 Higienização do Espaço e Desinfecção das Superfícies 

● Deverá ser reforçada a ventilação das várias Salas de Trabalho do EsRz que             
estejam a ser utilizadas, com abertura das janelas em pelo menos dois períodos             
durante o dia (por exemplo hora de almoço e ao final do dia). 

● O Ar Condicionado deverá ser evitado sendo que, em alternativa, deverá proceder-se            
à limpeza dos filtros do ar condicionado mais assiduamente, e aumentar o nível de              
ventilação do ar condicionado, para renovar o ar com mais regularidade. 

 

● Todos os espaços, materiais e equipamentos do EsRz, devem ser submetidos a            
limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS. 

● Os teclados do computador serão plastificados de modo a permitir uma melhor            
higienização dos mesmos sem degradação do material. A plastificação poderá ser           
realizada com película aderente transparente. 

● A limpeza dos teclados do computador será sempre realizada com um toalhete de             
base alcoólica e deverá ser realizado antes e depois da utilização do mesmo. 

● As superfícies (incluindo o mobiliário) devem ser desinfectadas com produtos          
adequados (idealmente com lixivia após detergente). Esta limpeza deve ser realizada           
pelo menos 2 vezes por dia. Deverá haver uma escala própria para o efeito onde a                
pessoa responsável pela limpeza assina. Devem ser tomadas especial atenção às           
estruturas usadas por várias pessoas (mesas, bancadas, interruptores de luz,          
maçanetas, puxadores armários, etc…). 

● Os objectos pessoais, como por exemplo o telemóvel, devem ser desinfectados com            
as toalhitas com base alcoólica recorrentemente. 

 

● A higiene das instalações sanitárias deve ser reforçadas e deve ser efectuada            
também 2 vezes ao dia. Sendo que todos deverão cumprir a higiene das mãos antes               
e após o uso das mesmas. 

● O colaborador que realizar a higiene e desinfecção das superfícies deverá utilizar            
máscara e luvas durante o procedimento. 

● A desinfecção dos espaços exteriores deverá ser realizada regularmente com escala           
própria e folha de registo da realização desta tarefa.  

● O lixo produzido, nomeadamente máscaras, luvas e material de higiene pessoal           
devem ser colocados no balde do lixo (não devem ser colocadas na reciclagem),             
num saco fechado. O lixo deve ser sempre retirado ao final do dia e despejado no                
contentor do lixo no exterior. 

 

2.5 Monitorização dos Sintomas e Sala de Quarentena 

● Se algum dos Utilizadores do EsRz apresentar algum dos sintomas SARS-CoV2           
(COVID19) ou tiver contacto com alguma pessoas com Infecção Suspeita ou           
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Confirmada deverá contactar o Diretor Executivou ou a Direção da TDI para se             
proceder em conformidade.  

● Deverá igualmente ser informado um dos médicos responsáveis pela Consultadoria          
na Área da Saúde para a TDI (Dr. Nuno Bernardino Vieira ou Dr. Ricardo Louro), que                
de acordo com a Direção da TDI tomarão as providências consideradas necessárias            
para assegurar a preservação da Saúde Pública no EsRz. 

● Todos os Utilizadores do EsRZ deverão fazer a monitorização diária da sua            
temperatura corporal e deverão confirmar a ausência de sintomas. Encontra-se          
disponível na Sala de Trabalho do EsRz um termómetro digital para o devido efeito              
se necessário. 

● Se algum Utilizador do EsRz, durante o período de permanência no edifício,            
desenvolver sintomas que levantem a suspeição de infeção por COVID-19 (febre,           
tosse ou dificuldade respiratória), deverá de imediato ser acompanhado para a Sala            
de Quarentena e deverá ser contactado logo que possível o Diretor Executivo ou a              
Direção da TDI a informar da ocorrência. 

● O Gabinete que se encontra no 1º andar do edifício será utilizado como Sala de               
Quarentena, sempre que seja necessário proceder ao isolamento de um Utilizador do            
EsRz por aparecimento de sintomatologia suspeita. A pessoa com clínica suspeita,           
daqui em diante denominado como caso suspeito, deverá aí permanecer até           
abandonar o edifício, idealmente após contacto com a Linha SNS24 (808 24 24 24)              
para solicitação da orientação que deverá ser dada à situação em causa.  

● O colaborador da TDI que estiver a acompanhar a evolução desta situação deverá             
solicitar o contacto telefónico ao caso suspeito para que possa ser efectuada a             
monitorização posterior da evolução do caso. Caso venha a ser confirmado como            
caso de COVID-19, é também responsabilidade do caso suspeito informar de           
imediato o Diretor Executivo ou a Direção da TDI.  

● Após a saída do caso suspeito da Sala de Quarentena, deve-se proceder à sua              
limpeza e desinfecção. 

 

2.6 Protecção Individual 

● O Uso de Máscara de Protecção Individual (cirúrgica ou comunitária) é obrigatório            
durante todo o tempo de permanência no EsRz em espaços fechado, sendo a sua              
utilização opcional durante a permanência no Pátio Exterior ao ar livre. 

● Em alternativa, principalmente em casos de intolerância à utilização de máscara, é            
aceite a utilização de Viseira de proteção que deverá cobrir todo o rosto do indivíduo.  

● É responsabilidade da Direção da TDI adquirir o material de proteção individual            
necessário para os Utilizadores do EsRz, principalmente para os colaboradores e           
dirigentes da associação. 

● Caso um visitante do EsRz não tenha em sua posse uma Máscara de Protecção              
Individual, existirá a possibilidade de cedência de uma máscara cirúrgica que terá o             
custo correspondente ao custo de aquisição da mesma máscara para a TDI.  

● O Uso da Máscara deve ser racional. Quando não estaiver a ser utilizada deverá a               
mesma máscara ser guardada dentro de um envelope. 
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2.7 Informação e Formação 

● No início da aplicação do Plano de Contingência para a Retoma da Atividade da TDI               
foi efectuada uma formação dirigida a todos os dirigentes e colaboradores da TDI             
sobre as medidas gerais para a prevenção da transmissão do SARS-CoV2 e sobre a              
aplicação do referido Plano de Contingência. 

● Sempre que o entender necessário, nomeadamente antes do início de alguma           
atividade no EsRz, a Direção da TDI deverá solicitar a um dos médicos responsáveis              
pela Consultadoria na Área da Saúde a realização de nova formação, que poderá ser              
efectuada em formato presencial ou por teleconferência. 

● O presente documento encontrar-se-á disponível para consulta por todos os          
interessados no website da TDI em www.teiadimpulsos.pt. Será ainda enviado por           
correio electrónico a versão digital deste documento a todos os dirigentes,           
colaboradores, voluntários e restantes frequentadores ordinários do EsRz. 

● Foram elaborados e afixados em locais estratégicos no EsRz cartazes referentes à            
“Higiene das Mãos” (salas de trabalho, copa, nas 3 Casas de Banho do R/C e na                
única existente no 1º Andar) 
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3. Realização de Reuniões de Trabalho no EsRz: 
As reuniões presenciais, pelo fato de implicarem um ajuntamento de indivíduos, são um             
aspeto crítico a ter em conta para a prevenção da transmissão da infecção por              
SARS-CoV2 (COVID-19), pelo que se definem os seguintes cuidados a ter: 

● Como princípio geral, as reuniões e formações deverão, sempre que possível, ser            
realizadas por videoconferência.  

● As reuniões que tenham que ser realizadas presencialmente com a participação de            
até 4 pessoas poderão ser realizadas na mesa de reuniões da Sala de Trabalho,              
tendo sempre o cuidado de assegurar o adequado distanciamento social entre todos            
os participantes na reunião (2 metros). 

● As reuniões que tenham que ser realizadas presencialmente com a participação de 5             
a 12 pessoas poderão ser realizadas na Sala de Formação no 1º piso. Para tal               
deverá ser alterada a habitual configuração da sala, devendo ser montada uma mesa             
em U, de forma a assegurar o adequado distanciamento social entre todos os             
participantes na reunião (2 metros). 

● As reuniões que tenham que ser realizadas presencialmente, e que se preveja a             
participação de mais de 12 pessoas, deverão ser realizadas ao ar livre no pátio              
exterior do EsRz. Os lugares sentados para os participantes da reunião deverão            
estar dispostos de forma a assegurar o adequado distanciamento social entre todos            
os participantes na reunião (1,5 metros). 

● Neste momento, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 40/2020,             
não são autorizados eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em           
número superior a 20, pelo que se estabelece este como o limite máximo de              
participantes numa reunião presencial no ESRz. 

● Antes do início da reunião, todos os participantes deverão proceder à correta            
higienização das mãos. 

● Durante a realização da reunião, é obrigatória a utilização de máscara de proteção             
individual por todos os participantes da reunião. 

● Ao longo da reunião, os participantes deverão estar sentados sempre no mesmo            
lugar e deve ser evitado ao máximo a circulação dos participantes. 

● Nas reuniões de trabalho no EsRz aplicam-se as medidas gerais de prevenção da             
infecção por SARS-CoV2 identificadas no ponto 2 deste documento. 
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4. Realização de Acções de Formação no EsRz: 

A 14 de Maio foi publicado o Decreto-Lei nº 20-H/2020 que “estabelece medidas excecionais              
de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, no âmbito da            
pandemia da doença COVID-19”. No artigo 5º é decretado que as atividades presenciais de              
formação puderam ser retomadas desde o dia 18 de maio de 2020, de forma gradual e com                 
as devidas adaptações, desde que seja assegurado o cumprimento das orientações da            
Direção-Geral da Saúde, nomeadamente em matéria de higienização e distanciamento          
físico.  

O EsRz dispõem duma Sala de Formação, localizada no 1º andar do edifício, com uma área                
de 80 m2 e devidamente equipada. Para além da cedência deste espaço a outras entidades               
para a realização de Acções de Formaçao (AF), dentro da sua estrutura orgânica, a TDI tem                
um Centro de Formação (ForT) que dinamiza AF e é responsável pelo plano de formação               
interno e externo da organização. 

Neste ponto 4., pretende-se então definir o modo de utilização da Sala de Formação do               
EsRz, respeitando as recomendações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, de forma a            
garantir a segurança em termos de saúde pública das atividades formativas desenvolvidas,            
minimizando o risco de transmissibilidade do SARS-CoV2 (COVID-19). 

Definem-se então as seguintes considerações:  
● O presente Plano de Contingência será divulgado a todos os formadores e            

formandos envolvidos em AF que decorram na Sala de Formação do EsRz. Ao             
efectuar a inscrição na AF, o formando terá que declarar que tomou conhecimento do              
presente Plano de Contingência e que concorda com a sua aplicação.  

● As AF desenvolvidas de forma presencial neste espaço físico decorrem segundo as            
orientações dadas pelo presente documento, pelo que todos os agentes envolvidos           
devem cumprir as medidas gerais definidas no ponto 2. do documento. 

● Deverá ser mantido um registo, devidamente autorizado, dos formadores e          
formandos (nome e contacto telefónico), que frequentaram a Sala de Formação do            
EsRz, para efeitos de eventual vigilância epidemiológica. 

● Dadas as recomendações da Direção Geral de Saúde para a manutenção do            
distanciamento social de 2 metros em espaços fechados, tendo em conta a área total              
de 80 m2 e considerando a existência de área para o formador e de áreas de                
circulação, estabelece-se uma lotação máxima deste espaço de 16 pessoas em           
simultâneo (incluindo formador). Desta forma, e considerado a presença de pelo           
menos um formador em sala, as AF poderão ter um máximo de 15 participantes. 

● O uso de Máscara de Proteção Individual (Cirúrgica ou Comunitária) é obrigatório            
durante todo o tempo de permanência no edifício do EsRz, incluindo durante a AF. 

Em relação à circulação de formadores e formandos no EsRz, define-se o seguinte: 

● A entrada e saída no edifício deverá ser efectuada através da entrada do 1º piso. 
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● Todos os utilizadores devem fazer a sua higiene das mãos (lavagem das mãos ou              
desinfecção com solução de base alcoólica - SABA) antes do início da formação e              
sempre que se justifique. 

● À entrada da Sala de Formação e no seu interior, estarão dois postos com              
dispensadores com SABA, que deve ser utilizada regularmente por todos os           
utilizadores. Está ainda disponível um posto de lavagem das mãos, localizados no            
WC, onde estará afixado material didático sobre a Higiene das Mãos. 

● Durante a permanência no EsRz, formandos e formadores deveão ter o cuidado de             
manter a distância de segurança entre indivíduos de 2 metros. A distribuição de             
lugares sentados da plateia deve respeitar esta distância. A 1ª fila terá que estar              
afastada pelo menos 2 metros da área na qual o formador se encontrará. 

● Ao longo do dia de formação, cada formando deve manter sempre o mesmo lugar.              
Se por acaso houver necessidade de troca de lugar, a cadeira / mesa terá que ser                
alvo de higienização. Deverão ser evitadas todas as movimentações desnecessárias          
que poderão implicar o cruzamento / aproximação entre participantes.  

● Em caso de necessidade, o WC a utilizar será o que existe no 1º andar e que apenas                  
poderá ser utilizado por uma pessoa de cada vez. 

● Nos períodos de intervalo das AF, não se autoriza o consumo de alimentos no              
interior da Sala de Formação ou no Hall e entrada, devendo para tal os interessados               
deslocarem-se ao espaço exterior do edifício. 
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5. Realização de Outras Atividade no EsRz: 

O EsRz dispõe no 1º piso de 2 Salas Polivalentes, cada uma delas com uma área útil de 70                   
m2. Uma delas, daqui em diante denominada como Sala Polivalentes Desportiva,           
especialmente dedicada e equipada para a prática de atividades desportivas. A outra Sala             
Polivalente, encontra-se actualmente a ser utilizada como sala de trabalho pelos dirigentes e             
colaboradores da TDI, pelo que não está neste momento disponível para a realização de              
atividades.  

Identifica-se ainda o Pátio Exterior do EsRz, com uma área útil de 650 m2, ao ar livre e que                   
poderá também ser utilizado para a realização de atividades ordinárias no EsRz. 

Para além da cedência destes espaços a outras entidades, que usufruem do EsRz para a               
realização das suas atividades, dentro do seu próprio Plano Anual de Atividades, a TDI              
desenvolve também nestes espaços várias atividades ordinárias de âmbito desportivo,          
cultural e recreativo. 

Neste ponto 5., pretende-se então definir o modo de utilização dos espaços acima referidos,              
respeitando as recomendações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, de forma a garantir            
a segurança em termos de saúde pública das atividades formativas desenvolvidas,           
minimizando o risco de transmissibilidade do SARS-CoV2 (COVID-19). 

Definem-se então as seguintes considerações:  
● O presente Plano de Contingência será divulgado a todos os coordenadores /            

responsáveis e participantes nas diversas atividades ordinárias realizadas no EsRz.  
● Os coordenadores / responsáveis das diversas atividades ordinárias realizadas no          

EsRz terão que assinar um termo de responsabilidade em como têm conhecimento e             
concordam com o presente documento, e, em como se responsabilizam por zelar            
pelo cumprimento das recomendações presentes neste Plano de Contingência         
durante a realização da atividade pela qual são responsáveis.  

● Os participantes nas atividades, ao efectuarem a sua inscrição, terão que declarar            
que tomaram conhecimento do presente Plano de Contingência e que concordam           
com a sua aplicação.  

● Deverá ser mantido um registo, devidamente autorizado, dos vários participantes nas           
Atividades Ordinárias do EsRz (nome e contacto telefónico), que frequentaram os           
vários espaços (sejam infraestruturas fechadas ou espaços ao ar livre), por data e             
hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica. 

● As atividades ordinárias realizadas no ExRz decorrem segundo as orientações dadas           
pelo presente documento, pelo que todos os agentes envolvidos devem cumprir as            
medidas gerais definidas no ponto 2. deste Plano de Contingência. 

● Dadas as recomendações da Direção Geral de Saúde para a manutenção do            
distanciamento social de 2 metros em espaços fechados, tendo em conta a área total              
de 70 m2 e considerando a existência de área para o coordenador da atividade e de                
áreas de circulação, estabelece-se uma lotação máxima da Sala Polivalente          
Desportiva de 12 pessoas em simultâneo (incluindo o coordenador da atividade).           
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Caso a atividade em causa implique a prática de atividade física, a distância a              
manter é de três metros, pelo que se define uma lotação máxima de 7 pessoas               
(incluindo o coordenador da atividade). 

● Em relação ao Pátio Exterior, tendo em conta a área útil de 650 m2, de acordo com a                  
Resolução do Conselho de Ministros nº 40/2020A onde se define que a afetação dos              
espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima indicativa           
de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, define-se uma lotação máxima de 32              
pessoas em simultâneo. No entanto, neste momento, também de acordo com a            
mesma Resolução do Conselho de Ministros, não são autorizados eventos que           
impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 20, pelo que se             
estabelece este como o limite máximo de participantes para atividades ordinárias           
realizadas no Pátio Exterior.  

● O uso de Máscara de Proteção Individual (Cirúrgica ou Comunitária) é obrigatório            
durante todo o tempo de permanência no interior do edifício do EsRz, incluindo             
durante a atividade, excepção feita durante a realização de atividade desportiva. Nas            
atividades realizadas no Pátio Exterior a utilização de Máscara de Proteção Individual            
é opcional. 

 

Em relação à circulação dos participantes das atividades ordinárias realizadas no EsRz,            
define-se o seguinte: 

● Para as atividades realizadas na Sala Polivalente Desportiva, a entrada e saída no             
edifício deverá ser efectuada através da entrada do 1º piso.  

● Para as atividades realizadas no Pátio Exterior, a entrada e saída no edifício deverá              
ser efectuada através do portão principal do EsRz. Os participantes nestas           
atividades, apenas poderão entrar no edifício em caso de necessidade de utilização            
do WC (deverão utilizar o WC correspondente que se encontra no interior do edifício              
no rés-do-chão)  

● Todos os utilizadores devem fazer a sua higiene das mãos (lavagem das mãos ou              
desinfecção com solução de base alcoólica - SABA) antes do início da atividade e              
sempre que se justifique. 

● À entrada da Sala Polivalente Desportiva e no seu interior, estarão dois postos com              
dispensadores com SABA, que deve ser utilizada regularmente por todos os           
utilizadores. Está ainda disponível um posto de lavagem das mãos, localizado no            
WC, onde estará afixado material didático sobre a Higiene das Mãos. Em relação às              
atividades no exterior, existe um posto de lavagem das mãos à entrada do edifício              
(área coberta do Pátio Exterior) e vários postos nos WC do rés-do-chão. 

● Durante a permanência no EsRz, todos os participantes nas atividades ordinárias,           
deverão ter o cuidado de manter a distância de segurança entre indivíduos de 2              
metros (espaço fechado) ou de 1,5 metros (ar livre).  

● Ao longo da atividade, sempre que possível, cada participante deve manter sempre o             
mesmo lugar. Se por acaso houver necessidade de troca de lugar, a cadeira terá que               
ser alvo de higienização. Deverão ser evitadas todas as movimentações          
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desnecessárias que poderão implicar o cruzamento / aproximação entre         
participantes.  

● Em caso de necessidade, o WC a utilizar será o que existe no 1º andar (preferencial                
para os participantes nas atividades que decorrem na Sala Polivalente Desportiva)           
ou os WC / Balneários existentes no R/C. 

● Nos períodos de intervalo da Atividade Ordinária, não se autoriza o consumo de             
alimentos no interior do edifício, devendo para tal os interessados deslocarem-se ao            
espaço exterior do edifício. 

 

Em relação às atividades de índole desportiva / prática de atividade física, definem-se ainda              
as seguintes recomendações, de acordo com a Orientação nº 30/2020 da DGS: 

● Durante a prática de exercício físico e desporto, deve ser mantida uma distância de              
segurança entre os participantes de pelo menos três metros. Desta forma, na Sala             
Polivalente Desportiva apenas é autorizada a participação de 6 praticantes em           
simultâneo para além do coordenador da atividade, e, no Pátio Exterior apenas é             
autorizada a participação de 19 praticantes em simultâneo para além do           
coordenador. 

● Podem existir situações, que face às caraterísticas específicas da modalidade,          
poderão requerer um distanciamento físico inferior a três metros. Nestes casos o            
distanciamento deverá ser sempre maximizado e o período de maior proximidade           
entre os atletas deverá ser o menor possível. 

● Deverá ser efectuada a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de             
forma a garantir o distanciamento físico preconizado. 

● Não é permitido o contato físico quer entre técnicos e praticantes, quer entre os              
praticantes.  

● Em relação à Máscara de Proteção Individual, é obrigatório o seu uso na entrada e               
saída das instalações, estando dispensada a obrigatoriedade do uso de máscara           
durante a realização de exercício físico e desporto. 

● A Sala Polivalente Desportiva deverá ser arejada e promovida a sua ventilação entre             
as sessões de treino, durante pelo menos 20 minutos. Deve ser assegurada a             
limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre as sessões de            
treino. 

● Estabelece-se de momento a restrição de utilização dos balneários existentes no           
rés-do-chão do EsRz, nomeadamente não sendo autorizada a utilização dos          
chuveiros. Os balneários apenas poderão ser utilizados para a troca de roupa e para              
a utilização das instalações sanitárias. Define-se uma lotação máxima de 2 pessoas            
em simultâneo em cada um dos balneários, de forma a ser assegurado o             
distanciamento físico de dois metros. 
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6. Considerações Finais 
O presente Plano de Contingência de Retoma de Atividade do Espaço Raiz, define as              
recomendações a cumprir nas várias tipologias de atividades ordinárias que são           
desenvolvidas no EsRz.  

Sempre que exista a intenção de organização duma atividade extraordinária, daqui em            
diante denominada como Evento, que não se enquadre no que está definido no presente              
documento, deverá ser elaborado o próprio Plano de Contingência do Evento. O Plano de              
Contingência do Evento, define as recomendações específicas que deverão ser cumpridas           
para a sua realização, para além das medidas gerais que se encontram bem definidas no               
presente documento. Este Plano de Contingência de Evento terá que ser submetido a             
aprovação específica pela Proteção Civil de Portimão e pela Autoridade Local de Saúde. 

O presente Plano de Contingência implica a existência de um sistema de monitorização de              
boas práticas que deve ser avaliado regularmente. Sempre que for identificado um desvio a              
estas recomendações, ou uma questão cuja resolução não seja respondida por este            
documento, deverá ser registado num livro de ocorrências que existirá para o efeito e está               
disponível na Sata de Trabalho do EsRz. 

Todas as medidas aqui implementadas entram em vigor após parecer favorável da proteção             
Civil de Portimão e da Autoridade Local de Saúde. Estas devem ser avaliadas e revistas, se                
necessário, numa reunião quinzenal entre a Direção da TDI (um elemento representante), o             
Diretor Executivo da TDI e um dos médicos responsáveis pela Consultadoria na Área da              
Saúdeà TDI. 

Dado o EsRz ser um edifício público de propriedade municipal, após o parecer favorável da               
Autoridade Local de Saúde (Delegada de Saúde Pública de Portimão), este Plano de             
Contingencia será dado a conhecer à Câmara Municipal de Portimão. 
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