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CIRCUITO DE ENTRADA E SAIDA DE ATLETAS E STAFF; FOLHA DE REGISTO
DIÁRIO
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FORMAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO; RESPONSÁVEL DE
ARTICULAÇÃO COM DELEGADO DE SAÚDE LOCAL

LOCAL DE TREINOS

CONDIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO LOCAL DOS TREINOS
SALA DE ISOLAMENTO E CIRCUITO DE CASO SUSPEITO

CIRCUITO DE ENTRADA E SAIDA DE ATLETAS E STAFF

O CLUBE COMPROMETE-SE A CUMPRIR
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E INICIO DA ATIVIDADE
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ENQUADRAMENTO
NORMA DE ORIENTAÇÃO 036/2020 de 25 de Agosto de
2020:
1.A entidade gestora do espaço onde decorra a prática
de desporto ou competições desportivas, bem como as
federações e os clubes, devem elaborar e implementar
um Plano de Contingência próprio para a COVID-19, de
acordo com o artigo 34.º-B do DecretoLei n.º 39-A/2020
de 16 de julho1 – Avaliação de risco nos locais de
trabalho – e garantir que todos os colaboradores têm
conhecimento das medidas nele descritas.

OBJETIVOS
SENSIBILIZAR

O clube para
procedimentos mínimos
de limpeza e higiene a
adotar.

CAPACITAR

Todos para a
concretização do Plano
de Contingência
GDRC Casalinhense

FORMAR E
RESPONSABILIZAR

Os dirigentes
desportivos e os
encarregados de
educação

INCENTIVAR

À retoma das atividades
desportivas, reforçando a
confiança de atletas e
encarregados de educação.
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Plano de Contingência
Segundo a NORMA DE ORIENTAÇÃO 036/2020 de 25 de Agosto de 2020 Ponto 1. deste plano deve constar:
a. Os locais de treino e competição;
b. As condições de higiene e segurança dos locais de treino e competição, incluindo as referentes às
instalações sanitárias, balneários e ginásios, bem como objetos e superfícies de uso comum e toque
frequente, de acordo com a presente Orientação e a Orientação 014/2020 e 030/2020 da DGS;
c. A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso suspeito
de COVID-19;
d. A garantia da existência de circuitos definidos e, sempre que possível, preconizar a circulação num só
sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;
e. A descrição da formação e a estratégia de comunicação de risco a proporcionar a todos os praticantes,
equipas técnicas, funcionários, colaboradores e outros, nomeadamente a forma de identificação e
atuação perante uma pessoa com suspeita de COVID-19;
f. O contacto atualizado da Autoridade de Saúde territorialmente competente e a identificação de um
profissional devidamente qualificado, e seu substituto para os impedimentos, para a articulação com a
Autoridade de Saúde

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
a) Os locais de treino e competição
O GDRC Casalinhense utiliza o seu próprio e
único campo de futebol, para treinos. Não
utilizará até nova atualização nenhuma destas
instalações para competições em que envolvam
outros clubes.

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
b) As condições de higiene e segurança dos locais de treino e competição, incluindo as referentes às instalações
sanitárias, balneários e ginásios, bem como objetos e superfícies de uso comum e toque frequente, de acordo
com a presente Orientação e a Orientação 014/2020 e 030/2020 da DGS

1. Os atletas e funcionários apenas poderão
utilizar o campo de jogos. Ficando interdita
a utilização das restantes instalações, tais
como balneário e ginásio.

3. Os atletas devem chegar equipados. Os banhos estão
proibidos.

2. A utilização dos sanitários, apenas está
autorizada, em casos individuais, sendo
obrigatório a desinfeção das mãos à
entrada, o uso de máscara e lavagem das
mãos à saída dos sanitários.

5. Os atletas e funcionários devem desinfetar as mãos à
entrada e saída de cada espaço.

4. O uso da sala de isolamento, apenas está autorizada
em caso de suspeita de infeção de atleta ou funcionário.

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

GDRC Casalinhense
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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Plano de Contingência
c) A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso suspeito de
COVID-19;
C.1) SALA DE ISOLAMENTO
No âmbito da prevenção e controlo de infeção
por novo Coronavírus (COVID-19), o Clube
definiu uma sala de “isolamento”, nas suas
instalações desportivas, que visa evitar a
propagação da doença transmissível no serviço
e na comunidade.
Devidamente assinalada no local, com sinalética
adequada.

O gabinete/sala: Balneário Nº3

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
c) A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso suspeito de
COVID-19;
C.2) Kit de prevenção do acompanhante
• Máscaras cirúrgicas para acompanhante e para
elemento do staff/atleta suspeito
C.3) Equipamentos a incluir na Sala de Isolamento
• Cadeira e mesa
• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco
de plástico
• Toalhetes de papel
• Solução antisséptica de base alcoólica
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis
• Água engarrafada e biscoitos/bolachas embalados.
GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
c) A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso suspeito de
COVID-19;
C.4) Circuito de caso suspeito
• Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os
sinais e sintomas previstos na Norma 004/2020 da
DGS, ( tosse, febre, dificuldade respiratória) este deve
ser encaminhado por um só funcionário para a área
de isolamento, através dos circuitos definidos no
Plano de Contingência, garantindo que o mesmo é
portador de máscara.
• Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24,
de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, dando
cumprimento
às
indicações
recebidas.
Simultaneamente, devem ser cumpridos os
procedimentos definidos no Plano de Contingência e,
se aplicável, os procedimentos de limpeza e
desinfeção, de acordo com a Orientação nº 014/2020
GDRC Casalinhense
da DGS.
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Plano de Contingência
c) A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso suspeito de
COVID-19;
C.4) Circuito de caso suspeito
• Após contacto com Saúde 24, deve ser também
informado o Responsável pela articulação com
Autoridade de Saúde do clube designado neste Plano
de Contingência.
• O Responsável pela articulação com Autoridade de
Saúde deve contactar o delegado de saúde local.

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
d) A garantia da existência de circuitos definidos e, sempre que possível, preconizar a circulação num só sentido,
evitando o cruzamento entre pessoas;
Circuito de entrada e saída de atletas e staff
• Entradas diferentes para as diferentes equipas
ou escalões. Hora marcada.
• Todos os jogadores e staff deve identificar-se
preenchendo a “Folha de Registo Diário”, onde
constará Nome, Hora de entrada, Temperatura e
Sintomatologia.
• À entrada e saída devem higienizar as mãos.
• A equipa não poderá cruzar-se com a outra
equipa caso estejam a dividir o campo.
• Na entrada e saída, devem fazê-lo
ordeiramente, com distanciamento, higienizando
as mãos, e saída deve haver novo registo de
hora de saída na “Folha de Registo Diário”.
GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
d) A garantia da existência de circuitos definidos e, sempre que possível, preconizar a circulação num só sentido,
evitando o cruzamento entre pessoas;
Folha de Registo Diário:
• À entrada todos os jogadores e staff devem
identificar-se preenchendo a “Folha de Registo
Diário”, onde constará Nome, Hora de entrada,
Temperatura e Sintomatologia, Hora de saída.
• Deve se arquivar durante 20 dias pelo menos as
“Folha de Registo Diário”.
• O Responsável pela articulação com Autoridade
de Saúde fica responsável por se fazer cumprir
esta tarefa.
• Este documento é de extrema importância.
• Em Anexos.

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
e) A descrição da formação e a estratégia de comunicação de risco a proporcionar a todos os praticantes,
equipas técnicas, funcionários, colaboradores e outros, nomeadamente a forma de identificação e atuação
perante uma pessoa com suspeita de COVID-19;
Formação e comunicação:
• Inicialmente todo o staff receberá a formação sobre o plano de
contingência do clube;
• Posteriormente cada diretor ou treinador do escalão dará
formação aos atletas e aos encarregados de educação do seu
escalão.
• Todos os intervenientes terão acesso ao Plano de Contingência de
forma prévia.
• As zonas de higienização das mãos, zonas limítrofes, bem como a
sala de isolamento estará devidamente assinalada.
• Será afixado em diversos locais, flyers informativos e de
prevenção COVID-19 da DGS, bem como o contacto do Responsável
do Clube que fará a articulação com a Autoridade de Saúde.
GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
e) O contacto atualizado da Autoridade de Saúde territorialmente competente e a identificação de um
profissional devidamente qualificado, e seu substituto para os impedimentos, para a articulação com a
Autoridade de Saúde.
Responsável pela articulação com Autoridade de Saúde:
• Nome: Nuno Santos
• Cargo: Presidente do DGRC Casalinhense
• Nº Telefone: 932619323
Responsável substituto pela articulação com Autoridade de Saúde:
• Nome: Cláudio Franco
• Cargo: Coordenador Futebol Formação
• Nº Telefone: 916489127
Delegado de Saúde Local:
• Nome: Dr. Nuno Rodrigues
• Cargo: Médico de Saúde Publica – USP Moinhos – Aces Oeste Sul
• Nº Telefone:
GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
2. O Plano referido no ponto anterior deve ser atualizado sempre que necessário.
3. Todos os praticantes e equipas técnicas devem assinar um Código de Conduta / Termo de
Responsabilidade (Anexo 1), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das medidas de
prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante
a prática desportiva, quer em contexto de treinos quer em contexto de competições.

4. A entidade gestora do espaço e/ou o promotor da competição deve ainda:
a. Garantir todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)2 necessários aos funcionários e
colaboradores, bem como a sua correta utilização;
b. Informar os funcionários e colaboradores que não devem frequentar os espaços onde
decorre a prática de desporto, caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19. Deverão
contatar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e
seguir as recomendações que lhes forem dadas;
c. Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da higienização correta
das mãos, da utilização correta das máscaras, e normas de funcionamento das instalações.
GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
Medidas Gerais
O clube compromete-se a cumprir:
5. Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados
no decorrer da prática de desporto devem ser submetidos
a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação
014/2020 e 030/2020 da DGS.

6. Os espaços onde decorre prática de desporto e
competições desportivas devem assegurar que todas as
pessoas que nele trabalham ou o frequentam estão
sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta
respiratória, da lavagem correta das mãos, da utilização
correta de máscara, assim como das outras medidas de
higienização e controlo ambiental.

7. Deve ser providenciada a colocação de dispensadores de
SABA, junto às receções, entradas e saídas dos espaços de
prática de desporto e outros locais estratégicos, de fácil
acesso. O responsável pela supervisão da atividade deve
garantir a disponibilização de SABA a todos os envolvidos.
8. Deve ser assegurado que, em todos os espaços fechados
e abertos, é garantido o distanciamento físico mínimo de:
a. Pelo menos dois metros entre pessoas em
contexto de não realização de exercício físico e desporto
(receção, bar/cafetaria, espaços de circulação, etc.);
b. Não devem ser realizados treinos
simultâneos com partilha de espaço por equipas
diferentes, exceto jogos de preparação e treino précompetições.

GDRC Casalinhense
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Plano de Contingência
Medidas Gerais
O clube compromete-se a cumprir:
9. Utilização de máscara é obrigatória para:
a. Equipas técnicas;
b. Colaboradores e funcionários dos clubes,
das infraestruturas desportivas, e demais staff logístico e
de limpeza;
c. Praticantes em situações de não realização
de exercício físico ou durante a prática de modalidades
sem esforço físico, e apenas quando a utilização de
máscara não comprometer a segurança do praticante.
10. Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços,
preferencialmente com ventilação natural, através da
abertura de portas ou janelas.
11. Na utilização de balneários, chuveiros, sanitários,
bebedouros, bem como espaços de massagens, piscinas,
saunas, banhos turcos, hidromassagens/jacuzzis e similares
devem ser cumpridas as recomendações descritas na
Orientação 030/2020 da DGS.

12. Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado,
dos funcionários, equipas técnicas e praticantes (nome,
email e contacto telefónico), que frequentaram os espaços
de prática de desporto, por data e hora (entrada e saída),
para efeitos de apoio no inquérito epidemiológico da
Autoridade de Saúde, se aplicável.
13. Os funcionários, elementos das equipas técnicas e
praticantes devem efetuar a auto-monitorização diária de
sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar, treinar ou
competir, se surgir sintomatologia compatível com COVID19. Devem igualmente contactar o SNS 24, ou outras linhas
especificas criadas para o efeito, de acordo com a Norma
004/2020 da DGS.

14. Os departamentos médicos dos clubes devem garantir
uma avaliação clínica periódica e adequada de forma a
identificar precocemente qualquer sintoma sugestivo de
COVID-19, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

GDRC Casalinhense
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Estratificação de Risco e Início da
Atividade

Modalidade de Médio
Risco

Treino ajustado a garantir o
distanciamento
física
permanente de pelo menos três
metros entre praticantes: todos
os escalões etários.

Inicio da atividade em
Setembro de 2020.
Por enquanto não
está contemplado o
inicio de competições.

GDRC Casalinhense

Orientação nº 036/2020 de 25/08/2020 COVID-19: Desporto e Competições Desportivas

No contexto atual,
sem competição não
está contemplado a
realização de testes à
Covid-19.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
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