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ABERTURA PISCINAS DE LA SALETTE 

Regras de utilização COVID 19 

 
 

É obrigatória a higienização das mãos, através da utilização de solução à base de álcool, 
colocada à disposição na instalação 
 
É obrigatória a utilização de máscara e calçado apropriado, desde a entrada até à saída da 
instalação, designadamente nas deslocações para as instalações sanitárias e áreas de 
circulação, exceto durante a realização de atividade no plano de água 
 
É obrigatória a assinatura de termo de responsabilidade no âmbito da pandemia COVID19 e 
respetiva autorização de envio de registos de utilização, para efeitos de eventual vigilância 
epidemiológica 
 
É obrigatório seguir percurso de circulação definido e manter o distanciamento social de 2 metros 
desde a entrada até à saída da instalação 
  
É obrigatório manter distanciamento 3 metros, entre cada conjunto de espreguiçadeiras e 
chapéus-de-sol, salvo quando ocupados por utentes que integrem o mesmo grupo, devendo ser 
utilizados apenas os equipamentos que se encontram devidamente identificados com selo 
“Seguro Com Responsabilidade” 
 
É obrigatória a utilização de chuveiro comunitário de desinfeção antes da entrada no plano de 
água 
 

Recomenda-se a uso de óculos de natação, de modo a minimizar risco de contacto das mãos 
com os olhos 
 
Os balneários (chuveiros) encontram-se encerrados, contudo é possível utilizar os cacifos e os 
sanitários disponibilizados em cada balneário 
 
A saída das instalações deverá ocorrer nos horários indicados, de modo que os serviços possam 
garantir a desinfeção dos equipamentos / superfícies e espaços, definidos no respetivo plano de 
higienização 
 
Na entrada da instalação é colocada informação atualizada sobre ocupação do espaço, sendo 
permitida a entrada de utentes, de acordo com a lotação máxima definida previamente  
 
Não é permitida a utilização de equipamentos lúdicos ou de uso coletivo, tais como boias ou 
colchões entre outros 
 
As regras de funcionamento podem ser alteradas pela autoridade de saúde local, ou pelo 
responsável pela gestão do espaço, em função da evolução da pandemia e das necessidades 
localmente identificadas.  
 
 
Todas as restantes normas de utilização aplicáveis a este equipamento municipal mantêm-se 
em vigor 


