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

CAPÍTULO 13.
INFRAESTRUTURAS E
PISCINAS TERMAIS

13.1 MEDIDAS DE GESTÃO GERAIS
• D
 eve ser dada formação a todos os colaboradores sobre as normas internas
e procedimentos de segurança a adotar;
• G
 arantir que todos os profissionais estão informados (incluindo formação e
treino) sobre o Plano de Contingência e sobre os respetivos procedimentos;
• C
 olocar sinalização destinada a reforçar a importância da etiqueta respiratória, distanciamento físico, higiene das mãos e uso de máscara, a qual
deverá estar presente em todas as áreas de utilização/circulação através de
afixação de cartazes ou outro suporte de divulgação de informação;
• G
 arantir facilidade de acesso, em todas as áreas, a solução de base alcoólica (SABA), bem como reforço da informação para a lavagem das mãos com
sabão e secagem com toalhetes de papel de uso único;
• D
 isponibilizar máscara cirúrgica (se o utente não levar máscara própria) e
solução de base alcoólica (SABA) à entrada do estabelecimento;
• G
 arantir uma redução do número de pessoas de forma a que seja maximizado o distanciamento físico recomendado de pelo menos 2 metros entre os
mesmos, exceto os utentes que integrem o mesmo grupo;
• R
 eforçar os serviços de limpeza e desinfeção nos espaços e objetos de maior
contacto e circulação (casas de banho, balneários, tampos de mesa, interruptores, corrimãos, torneiras, maçanetas das portas);

• G
 arantir que todos os funcionários usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados às suas tarefas e de acordo com o que é definido pelos
respetivos Serviços;
• A
 ssegurar a afixação de instruções de higiene e segurança em locais bem visíveis;
• D
 esinfetar com frequência os equipamentos utilizados pelos utentes, designadamente os terminais utilizados para o pagamento do serviço;
• N
 as áreas de circulação das piscinas é obrigatório o uso de calçado;
• Os estabelecimentos que disponham de serviços de cafetaria/bar ou lojas de
merchandising devem seguir as normas em vigor para os mesmos.

13.2 REGRAS DE CIRCULAÇÃO
• N
 a circulação deve ser mantido o distanciamento físico de segurança de
dois metros entre cada utente;
• D
 evem ser definidos sentidos de circulação e marcas de distanciamento físico indicativas.

13.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E
BALNEÁRIOS
• A
 s instalações sanitárias, devem definir protocolos de higienização, bem
como garantir a disponibilização de soluções que permitam a desinfeção
cutânea das mãos ou lavatório com sabão líquido para a lavagem das mãos;
• N
 as instalações sanitárias é obrigatória a utilização de calçado, devendo
adotar-se comportamentos de proteção pessoal, tais como a higienização
das mãos, a utilização de máscara ou viseira no interior da instalação, a distância de segurança e as medidas de etiqueta respiratória;
• 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 para 1/2 da sua capacidade máxima 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;
• N
 o exterior das instalações sanitárias e balneários deve ser disponibilizada
a informação sobre o número máximo de utentes e a prescrição do distanciamento físico;
• A
 circulação nos vestiários deve cumprir o distanciamento físico e os cacifos
devem ser higienizados entre utilizações;

• D
 eve ser aumentada a frequência de higienização das instalações sanitárias,
devendo manter-se o registo das ações de limpeza efetuadas, bem como
garantir a utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos
trabalhadores responsáveis pelo serviço de limpeza;
• A
 circulação nos vestiários deve cumprir o distanciamento físico e os cacifos
devem ser higienizados entre utilizações.

13.4 GESTÃO DE RESÍDUOS
• D
 evem ser disponibilizados contentores para deposição de resíduos com
tampa e, preferencialmente, de abertura acionada por pedal;
• Os contentores devem ser forrados com sacos resistentes;
• D
 eve ser aumentada a frequência de recolha de resíduos, acautelando que
o enchimento dos sacos não exceda dois terços da sua capacidade.

