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Regras de Funcionamento do Ginásio / Piscinas 

Janeiro 2022 

 

Regras Gerais para as Instalações: 

 

 O acesso às instalações depende da apresentação de um dos seguintes 

elementos: 

1. Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do 

Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho;  

2. Comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal 

completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

54 -A/2021, de 25 de junho, há pelo menos 14 dias com uma 

vacina contra a COVID -19 com autorização de introdução no 

mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 31de março de 2004, 

cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho 

previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 

25 de junho; 

3. Comprovativo de realização laboratorial de teste molecular de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, 

com resultado negativo OU um teste rápido de antigénio nas 

últimas 48 horas, com resultado negativo OU um autoteste, com 

resultado negativo, realizado no momento, à porta do 

estabelecimento que se pretende frequentar, sob supervisão e 

verificação dos trabalhadores responsáveis pelo acesso a estes 

espaços. 

 Serão afixados panfletos com as regras de funcionamento das instalações; com 

os cuidados necessários a ter pelos funcionários/colaboradores/utentes; com as 

regras do ginásio/piscina/aulas de grupo, e da higienização obrigatória das 

máquinas; etc.; 
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 Serão colocados posters informativos que promovam a higienização das mãos 

(através da lavagem ou pela utilização de SABA) pelos 

funcionários/colaboradores/utentes; 

 Serão colocados posters informativos que promovam a correta utilização das 

máscaras; 

 Utilizaremos sinalização (ex.: marcações no pavimento) e outra informação 

(ex.: cartazes), que alerte para as distâncias de segurança; 

 O elevador só pode ser usado por funcionários/colaboradores, ou por pessoas 

com mobilidade reduzida ou com mais de 65 anos, e apenas por uma pessoa de 

cada vez; 

 Estão proibidas confraternizações sociais dentro das instalações; 

 Ventilação reforçada da área de trabalho, incluindo a abertura das portas, para 

uma ventilação natural; 

 Gestão e monitorização equilibrada do acesso de utentes/clientes/público ao 

interior das instalações; 

 Restrição do acesso de/clientes/público a várias áreas do local; 

 Implementação de circuitos/fluxos específicos para o atendimento de 

utentes/clientes/público, e para que os mesmos andem dentro das instalações; 

 Obrigatoriedade do uso de máscara dentro das instalações (incluindo 

balneários e corredores de circulação); 

 A desinfeção é feita diariamente, e a dos espaços comuns é feita entre cada 

utilização; 

 

Ginásio: 

 Horário de Funcionamento: 

 Segunda a Sexta-Feira das 15 às 21 horas; 

 Sábado das 9 às 12:30 horas. 

 A lotação máxima do ginásio é de 7 pessoas (6 utentes, 1 técnico); 

 Os utentes que não trouxerem toalha própria, não poderão realizar o seu 

treino; 

 A porta do ginásio, deve permanecer sempre aberta, para haver sempre 
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ventilação natural; 

 Os utentes podem usar os balneários, sendo permitido o uso dos chuveiros; 

 Obrigatoriedade do uso de máscara dentro das instalações (incluindo 

balneários e corredores de circulação). 

Aulas de Grupo: 

 A lotação máxima da sala de espera: 12 utentes, 1 técnico; 

 A lotação máxima da sala do ginásio: 6 utentes, 1 técnico; 

 Os utentes que não trouxerem toalha própria, não poderão realizar a sua aula; 

 Os utentes podem usar os balneários, sendo permitido o uso dos chuveiros; 

 Obrigatoriedade do uso de máscara dentro das instalações (incluindo 

balneários e corredores de circulação). 

 

Piscinas: 

 Horário de Funcionamento: 

 Segunda a Sexta-Feira das 9 às 12:30 horas e das 14 às 20:30 horas; 

 Sábado das 9 às 12:30 horas. 

 A lotação máxima dos tanques é de 23 pessoas (20 utentes, 3 técnicos); 

 Recomenda-se o uso de óculos de natação; 

 Obrigatoriedade de uso de chinelos, touca e fato próprio para natação para o 

usufruto da piscina; 

 Os utentes podem usar os balneários, sendo permitido o uso dos chuveiros; 

 Obrigatoriedade do uso de máscara dentro das instalações (incluindo 

balneários e corredores de circulação). 


