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MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS COVID-19
para o setor do Turismo nos Açores

CAPÍTULO 10.
PARQUES DE CAMPISMO

10.1 M
 EDIDAS DE GESTÃO GERAIS
• P
 lano de contingência interno escrito e operacional (circular normativa DRS/
CNORM/2020/11 de 28 de Fevereiro e circular Informativa nº 37, de 03 de
maio de 2020);
• T
 odos os colaboradores de cada parque de Campismo e de Caravanismo
serão devidamente instruídos acerca das regras de segurança sanitária a
implementar;
• T
 odos os colaboradores entrarão ao serviço equipados de acordo com as
normas de segurança vigentes à data;
• O
 distanciamento social (2 m) será assegurado entre os colaboradores e entre os colaboradores e os turistas;
• Cada parque compromete-se a reduzir em 33% a sua lotação;
• O
 s equipamentos de campismo (caravanas, autocaravanas e tendas) terão
que se encontrar a uma distância mínima de 3m, se possível;
• C
 ada parque compromete-se a reservar alojamento para efeito de isolamento profilático;
• E
 m todo o parque de campismo, nas deslocações ou passeios, dentro de
qualquer infraestrutura de utilização comum, blocos sanitários ou Receção
é obrigatória a utilização de máscara ou viseira. Apenas dentro da sua unidade fica dispensado o uso de máscara;

• N
 ão são permitidas festas ou eventos que aglomerem um elevado número de
utentes, e sempre que exista contacto social entre utentes de diferentes unidades ou agregados familiares deve ser cumprida a etiqueta respiratória com a
utilização de mascara ou viseira;
• D
 evem ser cumpridas as regras de afastamento social nos blocos sanitários e
nas lavagens de loiça, respeitando as indicações afixadas;

10.2 RECEÇÃO
• Cada parque irá incentivar os seus turistas a reservar e pagar a sua estada
online, por forma a evitar, ou a tornar mais célere, a ida à receção;
• Na receção, todos os pagamentos a efetuar devem ser por via de cartão bancário, evitando o uso de notas e moedas;
• Apenas poderá entrar na receção um elemento da família para efetuar check-in / check-out (ou para tratar de outro assunto);
• Deve ser garantido o afastamento físico de 2m entre visitantes, podendo,
nalguns casos, ser implementada sinalética no pavimento e outros dispositivos
por forma a disciplinar as filas.
• Para efeitos de despiste de sintomas, na entrada do parque será medida a
temperatura de todos os utentes, sempre que possível, não sendo feito qualquer registo escrito dos valores medidos, mas será recusada a entrada a quem
não se disponibilizar a este procedimento;

10.3 BALNEÁRIOS
• A
 entrada nos balneários será controlada de modo limitar a presença simultânea de vários turistas (número de turistas a definir em função da capacidade do edifício);
• N
 o interior de cada balneário poderão ser encerradas, de forma programada, algumas das cabines de duche e de sanitários por forma a limitar o número de utilizadores em simultâneo e a assegurar a rotatividade da limpeza
e desinfeção;
• O
 s turistas terão que aguardar o acesso ao balneário no exterior, em fila e
com uma distância mínima de 2 m;
• O
 s balneários estarão equipados com dispositivos de distribuição de desinfetante, sabonete, secador de mãos e / ou toalhetes de papel;
• N
 ão disponibilizar aparelhos de secagem das mãos, privilegiando o uso de
papel das mãos descartável.

10.4 PISCINAS
• A
 ntes da reabertura, quando os sistemas são reativados é necessário a revisão da avaliação de risco e do regime de controlo, adotando medidas para
minimizar o risco de infeções em resultados da formação de biofilmes dentro da piscina, tubagens e acessórios, seguindo as recomendações e orientações das entidades reguladoras;
• 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;
• G
 arantir 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;
• T
 odos os operadores devem 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;
• O
 brigatoriedade de higienização das mãos na entrada do cais da piscina;
• R
 ecomendar aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma
e área circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos;
• A
 ssegurar a limpeza e higienização dos equipamentos utilizados.

10.5 ESPAÇOS COMUNS
• Todos os espaços de acesso comum terão no seu interior dispensadores, independentes, de álcool / gel para uso obrigatório dos clientes e dos colaboradores;
• Sempre que possível, os espaços de atendimento ao público terão uma barreira de proteção a separar os colaboradores dos turistas;
• O funcionamento dos serviços de restauração integrados nos parques de
campismo, devem seguir o emitido na Circular Informativa nº 43, de 06 de maio
de 2020 da DRS;
• Todos os espaços comuns fechados (ginásios, SPA, bibliotecas, salas de convívio, salas de jogos, salas de televisão / cinema etc.) irão funcionar em conformidade com a legislação vigente à data;
• 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.
• Os parques infantis continuam encerrados, pelo que é proibida a sua utilização até novas instruções;
• Nas zonas desportivas devem e garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes, deve ser garantida a correta limpeza e higienização de equipamentos e materiais.

