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1. ENQUADRAMENTO
A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública face à epidemia
SARS-CoV-2, tendo posteriormente, no dia 11 de março de 2020, declarado a COVID-19 como uma pandemia, sendo
que, desde então, foram adotadas várias medidas urgentes e extraordinárias, com o objetivo de conter a propagação
do vírus.
Não obstante a adoção daquelas medidas ter permitido resultados benéficos quanto ao controlo da pandemia e à
garantia da segurança dos portugueses, continua a ser necessário adotar medidas para conter a transmissão do vírus
e controlar a situação epidemiológica, razão pela qual o Governo veio declarar a situação de calamidade.
Através da Resolução do Conselho de Ministros Nº 33-C/2020, de 30 de Abril, o Governo aprovou ainda uma
estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate á pandemia da doença Covid19, a qual é revista e ajustada mediante as indicações da DGS ou a cada nova resolução do Conselho de Ministros.
Tendo sido definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo
regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico, os
procedimentos a adotar perante um trabalhador, atleta ou utilizador com sintomas desta infeção bem como, o plano
de desconfinamento gradual que se pretende para a atividade física e desportiva. Deste modo, impõe-se que sejam
assegurados procedimentos, através da implementação de um plano de medidas que mitigue a possibilidade de
contágio, garantindo a segurança dos utilizadores.
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
−

Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

−

Pelo contacto direto com secreções infeciosas;

−

Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros casos
de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero.
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a
pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada
tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
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Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela Câmara Municipal e Pelo Paredes Golfe Clube têm
em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
contaminados).

1.1. OBJETIVOS
De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para retoma da atividade
progressiva da atividade desportiva e Letiva, cuja organização dos espaços e gestão dos funcionários afetos às
instalações compete ao Paredes Golfe Clube (PGC) e o transporte compete a Câmara Municipal de Paredes (CMP),
elaborou-se o presente Plano de Contingência que constitui um instrumento de orientação para a gestão de meios e
ações de prevenção e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção.
O Plano define, nomeadamente:
Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos utilizadores e funcionários das
Instalações.
Atuação em caso de aparecimento de um caso suspeito.
O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma situação de SARS-CoV-2/COVID-19
prevenindo a mesma, contendo a pandemia, de forma a mitigar o contágio e propagação da mesma. Foram
estabelecidos os seguintes objetivos:
1. Promover a informação, medidas e comportamentos a adotar de todos os utilizadores;
2. Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos para dificultar ao máximo a transmissão
do vírus como a redução do número de casos de doença;
3. Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
4. Avaliar continuamente a situação através de um Grupo de Trabalho, rever normas, procedimentos e
processos e incorporar as medidas corretivas;
5. Preparar um plano de comunicação;
6. Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de saúde, envolvidas na
resposta à epidemia.
Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-se as
orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não previstas no presente Plano deverão ser avaliadas
caso a caso.
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2. SITUAÇÃO
O Paredes Golfe Clube tem sob a sua alçada a gestão das instalações (Campo de Golfe do Aqueduto) e os seus
respetivos funcionários.
A Câmara Municipal tem sob a sua responsabilidade a articulação de transporte das Escolas para o Campo de Golfe
do Aqueduto e a gestão das aulas na instalação.
Face à atual recomendação de distanciamento físico, é necessário assegurar e minimizar as áreas onde pode ocorrer
mais facilmente este contacto, promovendo o distanciamento social.

3. EXECUÇÃO
Este plano aplica-se a todos os intervenientes que interagem direta ou indiretamente nas Instalações do Campo de
Golfe do Aqueduto e cuja organização cabe Paredes Golfe Clube.

3.1. Direção e Coordenação
No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em conformidade com as
funções que lhes estão incumbidas.
A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 pelo PGC e CMP
nas Aulas de Atividade Física Desportiva e Desporto escolar será ponderada tendo em consideração a melhor
informação disponível, as recomendações emanadas no momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a
atuação por parte de todos os intervenientes.
Estabelece-se que o presente plano ficará sob a direção do Diretor da Academia, Arménio Santos, coadjuvado por
uma Equipa de trabalho constituída por elementos da CMP e do PGC.
Esta equipa é responsável por:
a) Implementar o plano de contingência
b) Acompanhar a evolução da situação;
c) Elaborar e divulgar relatórios de situação em caso de anomalias;
d) Realizar alterações ao Plano de Contingência (sempre que se justifique).
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4. MEDIDAS GERAIS

4.1. NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. Adequar horários por forma a não existir sobreposição de funcionários ou, não sendo exequível, promover o
seu afastamento, identificando quais as áreas de responsabilidade para cada um.
2. Obrigatório o uso de máscara/ viseira no atendimento ao público e promoção do afastamento social
adequado.
3. Obrigatoriedade de manter, higienizados os espaços comuns e, regularmente, limpar objetos de uso comum,
como maçanetas, chaves, entre outros.
4. Cada um será responsável pela higienização do espaço, equipamento e material de trabalho antes, durante
e após o término do seu trabalho.
5. Os vestuários/ balneários não são utilizados.
6. Impedir a entrada de todos aqueles que não são fundamentais ou importantes para o treino, jogo e/ou evento.
7. Manter atualizado um registo diário, devidamente autorizado, dos utilizadores (nome e contacto telefónico),
que frequentam as instalações desportivas, por data e hora de entrada e saída, para efeitos de vigilância
epidemiológica.

4.2. NA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
1. Afixar, de forma acessível a todos e em locais de destaque, normas de funcionamento e as regras de atuação
perante o COVID19;
2. Aplicar dispensadores de higienização das mãos, em locais de destaque.
3. Obrigatoriedade de todos, sem exceção, desinfetarem as mãos, a entrada e saída das instalações
desportivas.
4. Para competições são implementadas as medidas propostas pela Federação Portuguesa de Golfe.
5. Limpar, regularmente, superfícies e objetos de uso constante (maçanetas, chaves, torneiras, outros).
6. Sempre que possível, promover áreas de acesso para entrada e saída, e respetiva circulação num único
sentido, evitando cruzamentos.
7. Em situações de treino e competição, encontra-se impedida a entrada de pais ou encarregados de educação
em todo o recinto, aguardando no exterior a entrega/ chegada do seu educando.
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8. Manter os sanitários de acesso ao público encerrado.
9. Os utilizadores são responsáveis, perante as suas equipas, de fazer cumprir as normas vigentes e aqui
expressas.

4.3. ACESSO AS INSTALAÇÕES (ALUNOS, PROFESSORES, DIRIGENTES, OUTROS)
Através de transporte do município (autocarro)
1. Os utilizadores só devem dirigir-se ao autocarro se assintomáticos. Na presença de sintomas ou de
temperatura elevada medida na escola, os alunos devem proceder ao plano de ação do estabelecimento de
ensino.
1.2. Os embarques nos Autocarros só são efetuados nas seguintes condicionantes:
- A utilização de máscara é obrigatória para todos os passageiros independentemente da idade;
- A máscara tem de ser colocada antes da entrada na viatura e só pode ser retirada fora da mesma;
- Devem ser desinfetadas as mãos, com água e sabão ou desinfetante álcool-gel, antes e depois de
cada embarque;
- A distância social deve ser praticada, quer nas paragens, que no interior do autocarro, mediante o
espaço disponível;
- A lotação do autocarro está limitada a 2/3 dos lugares disponíveis, assim só poderão ocupar 34 lugares
dos 51 lugares existentes.
Através de Meio Próprio
1. Os utilizadores só devem dirigir-se às instalações se assintomáticos. Na presença de sintomas ou de
temperatura elevada medida no domicílio, os utilizadores devem abster-se da deslocação às instalações e
procurar assistência médica.
2. Somente participantes essenciais devem entrar na instalação desportiva, não sendo permitida a entrada a
pessoas fora do contexto de treino ou competição.
3. Todos, sem exceção, devem usar máscara na entrada e saída das instalações
4. Todos, sem exceção, devem desinfetar/ lavar as mãos mal entrem na instalação desportiva para a prática
do treino e/ou competição.
5. Assegurar que é garantido o distanciamento físico mínimo de, pelo menos dois metros entre pessoas em
contexto de não realização de prática desportiva, e de pelo menos três metros entre atletas durante a prática
de exercício físico.
6. Agentes desportivos devem minimizar o contato físico, o quanto possível (evitar celebrações conjuntas, pré,
durante e pós jogo).
7. Ter em conta as medidas básicas de higienização (mãos), evitando compartilhar objetos e, acima de tudo,
garrafas de água.
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8. Os balneários se encontram encerrados.

4.4. NORMAS - UTILIZADORES PROTOCOLADOS
1. Os utilizadores protocolados, obrigatoriamente, efetuam o controlo de acessos.
2. Obrigatoriedade de máscara de proteção individual quando no interior das instalações fechadas, ou o quando
o distanciamento social não for possível.
3. Os utilizadores protocolados são responsáveis pela correta utilização, recolha e armazenamento de todos os
equipamentos/materiais de apoio ao treino.
4. Como medida suplementar, mas não obrigatória, medição da temperatura à entrada no recinto desportivo.
5. Os utilizadores protocolados deverão antes de iniciar a sua prática desportiva entregar o seu próprio Plano
de Contingência.
6. Os utilizadores protocolados deverão previamente à prática desportiva comunicar a todos os atletas e aos
seus encarregados de educação quando menores de 18 anos, todas as informações contidas no Plano de
Contingência e entregar-lhes para tomarem conhecimento do TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA A
RETOMA DA PRÁTICA DESPORTIVA DOS ATLETAS FEDERADOS
7. Os utilizadores protocolados deverão manter atualizadas a listagem diária dos seus atletas, de modo a
poderem, em caso de contágio, facilmente identificar as possíveis cadeias de transmissão do vírus.

4.4. NORMAS – UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA AULA
1. Os Alunos devem dirigir-se para o espaço de aula, ao Ar Livre, de forma ordenada e com o distanciamento
socia (2 metros).
2. Os alunos dirigem-se para os locais assinalados no chão a ordem do professor.
3. Ter em conta as medidas básicas de higienização (mãos), evitando compartilhar objetos, se o mesmo for
impossível os objetos/material da aula será desinfetado antes e depois da utilização com uma solução
higienizam-te a base de álcool a 70%.
4. Os alunos em atividade física têm o distanciamento de 3 metros entre eles, em que os alunos têm de estar
em cima do tapete de golfe no Driving Range.
5. Os alunos que aguardam pela atividade física, mantêm-se no local marcado no chão (marcas azuis), a um
distanciamento entre eles de 2 metros, e superior a 3 metros de quem se encontra a realizar o exercício.
6. No fim da aula os alunos saem ordeiramente, respeitando o distanciamento social e as indicações de
circulação na instalação.
7. Sempre que as condições climatéricas não permitam, as aulas são canceladas.
8. O espaço de aula só é utilizado por uma única turma, não sendo permitida a integração de outros alunos na
turma a que não pertença.
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5. Procedimentos Específicos
5.1. ÁREA DE ISOLAMENTO
Em todas as Instalações desportivas deverá ser criada uma área de isolamento.
A colocação de um colaborador ou visitante suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir
que outros colaboradores possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a
propagação de uma doença transmissível.
É estabelecida como Sala de Isolamento no Campo de Golfe do Aqueduto (

).

Esta área está equipada com:
➢

telefone;

➢

cadeira (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a
validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);

➢

kit com água e alguns alimentos não perecíveis;

➢

contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);

➢

solução antisséptica de base alcoólica;

➢

toalhetes de papel;

➢

máscara(s) cirúrgica(s);

➢

luvas descartáveis;

➢

termómetro.

5.2. PONTO FOCAL
Na gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19 o Ponto Focal – Equipa de trabalho, deverá ser informado por
forma a seguir e fazer cumprir todos os procedimentos inerentes ao Plano.
Os colaboradores estão devidamente informados dos procedimentos a adotar e será ao Equipa de Trabalho que
comunicarão uma situação de doença enquadrada de um colaborador ou visitante com sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19.
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Sempre que for reportada uma situação de um colaborador ou visitante com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar
o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do Paredes Golfe Clube em articulação
com este Manual para a Doença por Coronavírus (COVID-19).
O Ponto Focal principal (ou quem por ele for designado no momento) será o elemento que acompanhará o caso
suspeito até à área de isolamento designada, prestando todo o apoio necessário e, desencadeando os contactos
estabelecidos no Plano de Contingência de Aulas de Atividade Física Desportiva e desporto escolas da Câmara
Municipal e nos procedimentos deste Manual.

Ponto focal

Equipa de Trabalho

934288301

Nuno Preto

5.3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
Os sintomas são semelhantes a uma gripe:
➢

Febre

➢

Tosse

➢

Falta de ar (Dificuldade respiratória),

➢

Cansaço
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6. Procedimentos em caso suspeito e fluxo de informação
ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS DE COVID-19

Fluxograma de aparecimento de caso suspeito:

Trabalhador com Sintomas

Trabalhador informa o Equipa de Trabalho da
situação e dirige-se para a Sala de Isolamento.

Ponto Focal (ou quem por ele for designado no momento),
assegura a assistência necessária ao trabalhador.

O Ponto Focal (ou quem por ele for designado no momento), contacta
o SNS 24 (808 24 24 24) e segue as orientações do SNS.

SNS 24 adota o procedimento adequado perante a

situação clinica.
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ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE TRABALHADOR ASSINTOMÁTICO

Trabalhador Assintomático

Tipo de exposição

Baixo risco de exposição

Alto risco de exposição

- Auto monotorização diária dos sintomas da COVID-19,
incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar;
- Acompanhamento da situação pelo médico de
medicina no trabalho.

- Monotorização ativa pela autoridade de Saúde Local
durante 14 dias desde a última exposição;
- Auto monotorização diária dos sintomas da COVID19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar;
- Restringir o contacto social indispensável;
- Evitar viajar;
Estar contactável para monotorização durante os 14
dias desde a última exposição.

Tem sintoma de COVID-19?

Sim.

Não.

- Procedimentos de “Caso Suspeito”

- Situação encerrada para COVID-19.
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ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE UM UTILIZADOR COM SINTOMAS DE COVID-19

Fluxograma de aparecimento de caso suspeito:

Utilizador com Sintomas

No caso do funcionário de serviço ser alertado, este informa o Equipa de
trabalho da situação e acompanha o utilizador para Sala de Isolamento.

Ponto Focal (ou quem por ele for designado no momento),

assegura a assistência necessária ao trabalhador.

Nota: No caso aluno ser de menor idade o funcionário dever-se-á fazer
acompanhar do responsável pelo menor para a Sala de Isolamento.

SNS 24 adota o procedimento adequado perante a
situação clinica.
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7. Procedimento Específico da Instalação Desportiva
−

Campo de Golfe do Aqueduto:

GESTÃO DA INSTALAÇÃO (Entrada e Saída)
1. A entrada e saída terá que ser realizada na entrada do Campo de Golfe do Aqueduto irá existir um circuito
de circulação.
2. Em todos os espaços, obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção, com exceção das áreas de
treino.
3.

Áreas de apoio à atividade, como sejam os balneários, posto médico, armazém e salas estão encerrados,
exceto por necessidade maior e imponderável.

4. Proibida a entrada de público em geral, não participante em nenhuma atividade a decorrer no Campo de
Golfe do Aqueduto.
5. Os horários de abertura às 09h00 e encerramento às 19h30.
6. Manter um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores (nome e contacto telefónico), que
frequentaram os espaços de prática de atividade física (sejam infraestruturas ou espaços de ar livre), por
data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica.

RECURSOS HUMANOS

- PARA FUNCIONÁRIOS, TREINADORES, ATLETAS E DEMAIS UTENTES
1. Obrigatoriedade de medição da temperatura corporal e da desinfeção de mãos, à entrada da instalação.
2. Adequar e fazer valer as normas vigentes na utilização dos espaços e equipamentos.

- PARA FUNCIONÁRIOS
1. Lavar/ higienizar as mãos com maior frequência.
2. Adotar medidas de afastamento, entre 2 a 3 m, no uso das áreas comuns e receção.
3. As refeições, a serem realizadas no local, devem ser desfasadas, estando impedidos de estar mais do que
dois funcionários no mesmo espaço e conservando medidas de afastamento.
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- MANUTENÇÃO DA ÁREA DESPORTIVA
1. Lavar/ higienizar as mãos com maior frequência.
2. Ser responsável por manter higienizada a sua área de serviço antes, durante e após o término do seu serviço.
3. Utilizar, o menos possível, a partilha de objetos. A não ser possível, logo após a sua utilização deverá
proceder à sua higienização.
4. Manter um afastamento social generalizado, de aproximadamente 2 a 3m, a colegas, alunos, atletas e demais
utentes.
5. Toda a roupa de trabalho deverá ser colocada em sacos, devidamente fechados, transportada pelo mesmo
e lavada, a temperaturas acima dos 60º.

- PARA ATLETAS, PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1.

Os atletas deverão chegar 5 minutos antes da aula agendada, e os pais/encarregados de educação aguarda
no exterior.

2. Medição da temperatura e higienização das mãos.
3. Não emprestar o seu equipamento desportivo a nenhum dos seus colegas.
4. O atleta deve, dentro do possível, evitar utilizar equipamento ou material comum.
5. Material emprestado nas aulas é higienizado antes da sua utilização e posteriormente a sua utilização.
6. Lavar/ higienizar as mãos com maior frequência.
7. Na utilização das áreas comuns, manter afastamento social e utilizá-las, única e exclusivamente para o seu
fim. Evitar reuniões e conversas não essenciais.
8. Os alunos em atividade física têm o distanciamento de 3 metros entre eles, em que os alunos têm de estar
em cima do tapete de golfe no Driving Range.
9. Os alunos que aguardam pela atividade física, mantêm-se no local marcado no chão (marcas azuis), a um
distanciamento entre eles de 2 metros, e superior a 3 metros de quem se encontra a realizar o exercício.
10. Utilizar os corredores marcados para a sua saída evitando cruzamentos com outros atletas.
11. Os espaços desportivos estarão restritos ao horário estipulado para o treino.
12. Após o seu treino, deve deixar o local limpo e livre de material ou equipamento.

Paredes Golfe Clube
paredesgolfeclube@gmail.com – 255075048 / 968470408

15

PLANO DE CONTINGÊNCIA – Aulas de Atividade Física Desportiva e Desporto Escolar - Golfe

13. Quando Alunos/atletas são menores, deve o seu encarregado de educação ou outra denominação no qual
seja responsável pelo menor, aguardar a saída do mesmo fora da instalação ou área desportiva.
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Mapa Circuito de Entrada e Saída Campo de Golfe do Aqueduto.

Campo de Golfe do Aqueduto

2
CheckPoint

4

1
Entrada

3

Saída

5

Legenda:
Sentido Obrigatório
1

Sequência Obrigatória
Posicionamentos dos alunos
(distanciamento 2m)
Posicionamento Alunos em aula
(distanciamento 3m)

Sala de Isolamento
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8. Anexos
Anexo I (Cartaz a ser afixado No Exterior da área de isolamento)

Plano de Contingência – Reabertura Instalações Desportivas
Infeção pelo novo coronavírus – SARS-COV-2 (COVID-19)

SALA DE ISOLAMENTO
ACESSO RESTRITO
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Anexo II

(Cartaz a ser afixado no exterior e interior da sala de isolamento e em local visível)

CONTACTOS TELEFÓNICOS

SNS 24 – 808 24 24 24
INEM - 112
B.V. LORDELO – 224447777
DELEGADO DE SAÚDE – 255 777 960
Dra. Fátima Marques
Dra. Clara Alves
Dra. Regina Viterbo
TÉCNICO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 961935288

Anexo III (2 Cartazes a serem afixados na entrada da instalação desportiva - Acesso
restrito, desinfeção das mãos)
Paredes Golfe Clube
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Plano de Contingência – Reabertura Instalações Desportivas
Infeção pelo novo coronavírus – SARS-COV-2 (COVID-19)

ACESSO RESTRITO
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Anexo IV – Cartazes a serem colocados nas instalações sanitárias
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Anexo V – Cartaz a ser colocado em locais visíveis
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Anexo VI – Cartaz a ser colocado em locais visíveis

Plano de Contingência – Reabertura Instalações Desportivas
Infeção pelo novo coronavírus – SARS-COV-2 (COVID-19)
Uso de Máscara obrigatório – Funcionários/ atletas / utilizadores
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Manter o Distanciamento Social – Funcionários/ atletas / utilizadores
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Higienização das Mãos – Funcionários/ atletas / utilizadores
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Anexo VII – Documento para utilização dos Utilizadores Protocolados (guia
orientador para o clube/associação)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,

___________________________________,

portador

do

documento

de

identificação

n.º

______________, ou encarregado de educação do atleta, ____________________________________________
federado da modalidade de Golfe no Paredes Golfe Clube, declaro por minha honra, que o meu educando :
1. Adotará um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais
recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva,
designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o
distanciamento físico e a utilização de máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas autoridades
de saúde;
3. Monitorizarei os sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, durante a prática
desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e
competição;
4. Informarei o clube, de imediato, relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos de COVID19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de
COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos
do meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do meu
clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de todos
os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.
____ de _____________ de 202__
Assinatura: ___________________________________________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade):

Paredes Golfe Clube
paredesgolfeclube@gmail.com – 255075048 / 968470408

26

PLANO DE CONTINGÊNCIA – Aulas de Atividade Física Desportiva e Desporto Escolar - Golfe

Anexo VIII – Documento para utilização dos Utilizadores Protocolados (guia orientador para o
clube/associação- Covid-19 Rastreamento)
Divisão Do Desporto
Gabinete de Desporto
PLANO DE DESCONFINAMENTO COVID-19
Listagem diária de praticantes
Clube / Instituição
Instalação Desportiva

Espaço Desportivo
Lista normativa da utilização
Contacto *

Contacto

Verificação

≤ 18

≥ 18

Presença (×)

Atletas/ Praticantes

*Contacto do Encarregado de Educação no caso de menores de 18 anos

Responsáveis

Contacto

Responsável pela instalação

Verificação presença

Cargo

Assinatura:______________________________________
Data:_______/_______/_______
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