
    

 

 

            

 GUIA DE NORMAS PARA A REABERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS VICTOR MARTELO 

Lotação Máxima instantânea no recinto 

500 Utentes 
(a par�r dos 500 utentes só entrarão mais untes quando se verificar a saída de outros) 

Semáforo de Ocupação da Piscina 

Ocupação Baixa U�lização até 250 Utentes 

            Ocupação Elevada U�lização de 250 a 450 Utentes

            Ocupação Plena U�lização de 450 a 500 Utentes 

Ÿ O(s) utente(s) pode(m) sair das instalações com o seu bilhete diário 

em sua posse, e regressar as instalações sempre que a lotação do 

recinto o permita.

Ÿ O estado de ocupação das instalações, será atualizado regularmente 

na página oficial do facebook das Piscinas Municipais ou pelo 

contacto 266 502 103. 

Horário de Funcionamento 

De terça-feira a sexta-feira, fins de semana e feriados; 

Das 10h00 às 20h00 

Encerramento das instalações às 2ªfeiras para Limpeza e desinfeção. 

GUIA DE NORMAS 
PARA A REABERTURA DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS 

VICTOR MARTELO 



 

           

  

                  

  

 

        

        

 

 

 

 

GUIA DE NORMAS PARA A REABERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS VICTOR MARTELO 

Caros utentes 

No próximo dia 12 de junho iremos iniciar a época balnear 2021 nas 

Piscinas Municipais Descobertas, respeitando um rigoroso protocolo 

de procedimentos de prevenção e controlo, que assegurem um 

regresso seguro e confortável para todos – colaboradores e utentes, em 

conformidade com orientações da DGS. 

Porque a segurança de cada um é importante para todos, a reabertura 

será feita de forma prudente e com todos os protocolos devidamente 

testados. 

Neste sen�do, de entre um vasto conjunto de medidas adotadas tendo 

em vista a segurança dos utentes e colaboradores, destacam-se a 

higienização frequente de todos os espaços, materiais e super�cies, 

número limitado de utentes na piscina, o cumprimento da distância de 

segurança e o uso obrigatório de máscara durante a permanência nas 

instalações, com exceção da u�lização dos tanques de água. 

Agradecemos a responsabilidade individual de cada um e vamos, em 

conjunto contribuir para que o regresso seja feito com a maior 

serenidade e confiança possível. 

Principais Normas de u�lização 

Ÿ Respeitar as orientações da Câmara Municipal e dos seus 

colaboradores; 

Ÿ À entrada da instalação, todos os utentes terão que efetuar 

higienização das mãos, mediante u�lização de solução an�ssép�ca 

de base alcoólica; 

Ÿ U�lização, obrigatória, da máscara de proteção individual quando na 

entrada das instalações, na circulação nos percursos e idas ao wc, bar, 

ou outra deslocação, exceção feita quando se desloca para o tanque 

de água. Excetua-se ainda a obrigatoriedade de u�lização de máscara 

por parte de crianças com idade igual ou inferior a 10 anos; 

Ÿ Cumprir as regras de funcionamento do recinto, designadamente 

quanto ao acesso, e circuitos de circulação; 

Ÿ Manteruma distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

Ÿ Não é permi�da a u�lização de quaisquer objetos (ex: boias, bolas, 

colchões etc.) no interior das piscinas; 

Ÿ A u�lização de balneários e cabides para roupa encontra-se 

impossibilitada. Estarão disponíveis os WC's para os utentes; 

Ÿ Recomenda-se a u�lização de óculos de natação; 

Ÿ Cumprir as regras gerais definidas pela DGS rela�vamente à e�queta 

respiratória, distanciamento social e higienização das mãos. 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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