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1. Enquadramento
 
O presente Plano de Contingência, resultante da existência do 
novo Coronavírus SARS
orientações definidas pela Direção
funcionamento do 
Arrifana, sendo aplicável às 
e nele praticam as diversas modalidades ou iniciativas
como aos utilizadores
para todas as atividades a realizar durante a fase de mitigação 
recuperação da pandemia.
utilização pelas diversas Associações
contingência e fluxo de circulação.
Contingência complemen
Serviços da Autarquia
normas de comunicação interna e externa definidas no documento 
transversal os diferentes serviços d
contingência, uma vez que
pode sofrer automaticamente alterações quinzenalmente, com 
base nessas mesmas orientações.
 
2. Objetivos 
 
O presente Plano de Contingência tem como objetivo divulgar 
informações e procedimentos de atuação e de prevenção, 
e vigilância, no Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia
Arrifana, de acordo com as orientações e informações da DGS (ver 
referências no final do documento), em referência a eventuais 
contágios e infeções pelo SARS
 
3. Medidas preven
 
Nos períodos de funcionamento interno e preparação para 
atividades públicas, deverão ser consideradas as seguintes 
medidas preventivas:

a. Utilização obrigatória de máscara cirúrgica;
b. Manter os ambientes limpos e ventilados;
c. Ter formação específica para efetuar a desinfeção e 

limpeza dos espaços, cumprindo o preconizado na 
Orientação n. º 014/2020 da DGS;

d. Informar o
qualquer viagem realizada ou a realizar fora do país e de 

Enquadramento 

O presente Plano de Contingência, resultante da existência do 
novo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), visa adaptar as 
orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) ao 

 Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia de 
, sendo aplicável às Associações que frequentam o espaço 

e nele praticam as diversas modalidades ou iniciativas
como aos utilizadores, orientadores e colaboradores

ividades a realizar durante a fase de mitigação 
recuperação da pandemia. O Edifício é gerido durante o horário 
utilização pelas diversas Associações, com respetivo plano de 
contingência e fluxo de circulação. O presente Plano de 
Contingência complementa o Plano de Contingência geral para os 

a Autarquia. Deverão, adicionalmente, ser seguidas as 
normas de comunicação interna e externa definidas no documento 
transversal os diferentes serviços da Autarquia. Este plano de 
contingência, uma vez que se rege pelas orientações da DGS, 
pode sofrer automaticamente alterações quinzenalmente, com 

nessas mesmas orientações. 

O presente Plano de Contingência tem como objetivo divulgar 
informações e procedimentos de atuação e de prevenção, 

Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia
Arrifana, de acordo com as orientações e informações da DGS (ver 
referências no final do documento), em referência a eventuais 
contágios e infeções pelo SARS-CoV-2.  

Medidas preventivas para utilizadores  

Nos períodos de funcionamento interno e preparação para 
atividades públicas, deverão ser consideradas as seguintes 
medidas preventivas: 

Utilização obrigatória de máscara cirúrgica; 
Manter os ambientes limpos e ventilados; 

formação específica para efetuar a desinfeção e 
limpeza dos espaços, cumprindo o preconizado na 
Orientação n. º 014/2020 da DGS; 
Informar os responsáveis da Junta de Freguesia
qualquer viagem realizada ou a realizar fora do país e de 
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O presente Plano de Contingência, resultante da existência do 
19), visa adaptar as 

Saúde (DGS) ao 
Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia de 

Associações que frequentam o espaço 
e nele praticam as diversas modalidades ou iniciativas, assim 

, orientadores e colaboradores do espaço, 
ividades a realizar durante a fase de mitigação – 

é gerido durante o horário de 
, com respetivo plano de 

O presente Plano de 
ta o Plano de Contingência geral para os 

. Deverão, adicionalmente, ser seguidas as 
normas de comunicação interna e externa definidas no documento 

Este plano de 
se rege pelas orientações da DGS, 

pode sofrer automaticamente alterações quinzenalmente, com 

O presente Plano de Contingência tem como objetivo divulgar 
informações e procedimentos de atuação e de prevenção, cuidados 

Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia de 
Arrifana, de acordo com as orientações e informações da DGS (ver 
referências no final do documento), em referência a eventuais 

Nos períodos de funcionamento interno e preparação para 
atividades públicas, deverão ser consideradas as seguintes 

formação específica para efetuar a desinfeção e 
limpeza dos espaços, cumprindo o preconizado na 

da Junta de Freguesia de 
qualquer viagem realizada ou a realizar fora do país e de 



 
 

 

qualquer contacto c
viagem de outros países;

e. Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou 
dificuldade respiratória;

f. Verificar se alguma das pessoas com quem convive de 
perto desenvolve os referidos sintomas;

g. Reforçar a lavagem das mãos ante
de banho e sempre que necessário, esfregando
durante, pelo menos, 20 segundos;

h. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar 
(ver anexo 1);

i. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e desinfetar 
de imediato as mã

j. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e 
não para as mãos (ver anexo 1);

k. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente 
com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 
respiratórias.

 
4. Medidas gerais para o funcionamento do espaço 
 
Nos dias/horários de abertura ao
aplicadas medidas especiais de segurança, de acordo com as 
medidas preconizadas na
30/2020 da Direção
higienização e distanciamento social, garantindo a segurança dos 
utilizadores, orientadores e

a. O acesso às instalações está limitado aos 
orientadores e 
praticada pelos utilizadores deve estar enquadrada nos 
termos do Decreto
dezembro, na sua redação atual;

b. A utilização do 
horas antes do período de 
e-mail para

c. Deverá constar neste aviso uma tabela que contenha 
informação sobre que 
(seja de manutenção
da atividade

d. O responsável pela atividade
enviar um e
digitalização de folha de presença com a assinatura do 
participante

qualquer contacto com outras pessoas regressadas de 
viagem de outros países; 
Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou 
dificuldade respiratória; 
Verificar se alguma das pessoas com quem convive de 
perto desenvolve os referidos sintomas; 

orçar a lavagem das mãos antes e após o uso da casa 
de banho e sempre que necessário, esfregando
durante, pelo menos, 20 segundos; 
Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar 
(ver anexo 1); 
Deitar os lenços usados num caixote do lixo e desinfetar 
de imediato as mãos (ver anexo 2); 
Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e 
não para as mãos (ver anexo 1); 
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente 
com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 
respiratórias. 

Medidas gerais para o funcionamento do espaço 

Nos dias/horários de abertura aos utilizadores 
aplicadas medidas especiais de segurança, de acordo com as 
medidas preconizadas na Orientação nº36/2020 e Orientação
30/2020 da Direção-Geral da Saúde, no que diz
higienização e distanciamento social, garantindo a segurança dos 

, orientadores e colaboradores, considerando:
O acesso às instalações está limitado aos 
orientadores e colaboradores e, sendo que a 
praticada pelos utilizadores deve estar enquadrada nos 
termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de 
dezembro, na sua redação atual; 
A utilização do Edifício estará pendente de um aviso de 48 
horas antes do período de utilização, através do envi

mail para geral@jfarrifana.pt; 
constar neste aviso uma tabela que contenha 

informação sobre que pessoas irão estar em atividade 
de manutenção ou não), bem como o dia e a hora 

a atividade (exemplo de tabela no anexo 4); 
responsável pela atividade deverá semanalmente 

enviar um e-mail para geral@jfarrifana.pt, contendo uma 
digitalização de folha de presença com a assinatura do 
participante (exemplo no anexo 5) 
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om outras pessoas regressadas de 

Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou 

Verificar se alguma das pessoas com quem convive de 

s e após o uso da casa 
de banho e sempre que necessário, esfregando-as bem 

Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar 

Deitar os lenços usados num caixote do lixo e desinfetar 

Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e 

Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente 
com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

Medidas gerais para o funcionamento do espaço  

 deverão ser 
aplicadas medidas especiais de segurança, de acordo com as 

Orientação nº 
aúde, no que diz respeito à 

higienização e distanciamento social, garantindo a segurança dos 
, considerando:  

O acesso às instalações está limitado aos utilizadores, 
colaboradores e, sendo que a modalidade 

praticada pelos utilizadores deve estar enquadrada nos 
B/2008 de 31 de 

pendente de um aviso de 48 
, através do envio de 

constar neste aviso uma tabela que contenha 
pessoas irão estar em atividade 

, bem como o dia e a hora 
o de tabela no anexo 4);  

semanalmente 
, contendo uma 

digitalização de folha de presença com a assinatura do 



 
 

 

e. Para garantir a segurança dos 
a folha de presença ser 
responsável da atividade
utilizador use
papel; 

f. A utilização do 
pendente d
do envio de e
6);  

g. A utilização do 
um termo de responsabilidade, através do envio de e
mail para 
orientadores e colaboradores
a conhecer e cumprir o preconizado neste plano de 
contingência, assumindo o cumprimento das medidas de 
prevenção e controlo da infeção por SARS
como o risco de contágio por SARS
tempo de utilização do espaço 

h. A utilização do 
um termo de responsabilidade, at
mail para 
utilização do espaço se comprometem a dar 
conhecimento e fazer cumprir o preconizado neste plano 
de contingênci

i. Deverá ser garantida
distanciamento físico que garantam a separação de, pelo 
menos, 2 metros entre pessoas
realização de exercício físico, estando proibidas as 
socializações

j. As entradas e saídas devem ter circuitos próprios e 
separados, evitando o contacto entre pessoas, sendo que 
a circulação no interior das instalações deverá realizar
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados 
(ver ponto 6);

k. Dentro do edifício, em cumprimento da legislação em 
vigor, a utilização de máscara é obrigatória para todos: 
responsáveis, utilizadores,
outras pessoas nas instalações

l. Existirão pontos de controlo de acesso, controlo e
realizado pelos 
para verificação da identificação dos utilizadores, à 
distância, bem como verificação da temperatura e 
sintomas dos utilizadores;

ara garantir a segurança dos utilizadores, é aconselhado 
a folha de presença ser apenas manipulada pelo 
responsável da atividade, sendo aconselhável 
utilizador use a sua própria caneta e não deve tocar

A utilização do Edifício da Antiga Sede da Junta 
pendente de prévia autorização de uso do espaço, através 
do envio de e-mail para geral@jfarrifana.pt

A utilização do Edifício está pendente da apresentação de 
termo de responsabilidade, através do envio de e

mail para geral@jfarrifana.pt, em que os utilizadores
orientadores e colaboradores do espaço se comprometem 
a conhecer e cumprir o preconizado neste plano de 

gência, assumindo o cumprimento das medidas de 
prevenção e controlo da infeção por SARS-
como o risco de contágio por SARS-CoV-
tempo de utilização do espaço (ver anexo 7);
A utilização do Edifício está pendente da apresentação de 

ermo de responsabilidade, através do envio de e
mail para geral@jfarrifana.pt, em que os requerentes da 
utilização do espaço se comprometem a dar 
conhecimento e fazer cumprir o preconizado neste plano 
de contingência (ver anexo 8); 
Deverá ser garantida a implementação de medidas de 
distanciamento físico que garantam a separação de, pelo 
menos, 2 metros entre pessoas em contexto de não
realização de exercício físico, estando proibidas as 
socializações dentro das instalações; 
As entradas e saídas devem ter circuitos próprios e 
separados, evitando o contacto entre pessoas, sendo que 
a circulação no interior das instalações deverá realizar
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados 

to 6); 
Dentro do edifício, em cumprimento da legislação em 

utilização de máscara é obrigatória para todos: 
responsáveis, utilizadores, orientadores, colaboradores e 
outras pessoas nas instalações; 
Existirão pontos de controlo de acesso, controlo e
realizado pelos responsáveis pela utilização do espaço
para verificação da identificação dos utilizadores, à 
distância, bem como verificação da temperatura e 
sintomas dos utilizadores; 
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, é aconselhado 
apenas manipulada pelo 

aconselhável que o 
deve tocar no 

Edifício da Antiga Sede da Junta está 
de uso do espaço, através 

geral@jfarrifana.pt (ver anexo 

está pendente da apresentação de 
termo de responsabilidade, através do envio de e-

, em que os utilizadores, 
do espaço se comprometem 

a conhecer e cumprir o preconizado neste plano de 
gência, assumindo o cumprimento das medidas de 

-CoV-2, bem 
-2 durante o 

(ver anexo 7); 
está pendente da apresentação de 

ravés do envio de e-
, em que os requerentes da 

utilização do espaço se comprometem a dar 
conhecimento e fazer cumprir o preconizado neste plano 

a implementação de medidas de 
distanciamento físico que garantam a separação de, pelo 

em contexto de não 
realização de exercício físico, estando proibidas as 

As entradas e saídas devem ter circuitos próprios e 
separados, evitando o contacto entre pessoas, sendo que 
a circulação no interior das instalações deverá realizar-se 
exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados 

Dentro do edifício, em cumprimento da legislação em 
utilização de máscara é obrigatória para todos: 

colaboradores e 

Existirão pontos de controlo de acesso, controlo esse 
responsáveis pela utilização do espaço, 

para verificação da identificação dos utilizadores, à 
distância, bem como verificação da temperatura e 



 
 

 

m. No caso onde se detete temperatura superior a 
38ºC ou sintomas nos
impedidos de entrar no espaço e aconselhados a tomar 
medidas preconizadas pela DGS relativas aos casos 
suspeitos;

n. Durante os períodos de utilização do espaço, em especial 
nos horários de entrada e saída, as portas de acesso 
devem permanecer abertas para permitir a passagem de 
pessoas, evitando o seu manuseamento;

o. Deverão ser garantidas as medidas de arejamento do 
local, de acordo com a Orientação nº 030/2020 da DGS, 
através de
aparelhos de ventilação mecânica, o ar deve ser retirado 
diretamente para o exterior e a função de recirculação de 
ar não deve ser ativada, devendo ser sujeitos a limpeza 
periódica (f
do local por ventilação natural
abertura de portas de entrada e saída e janelas antes 
durante e após a utilização dos espaços;

p. O contacto com objetos que estejam na posse dos 
utilizadores, tais como telemóveis, document
cartões, deve ser evitado.
indispensável, deve ser realizada a higienização das mãos 
antes e depois do contacto;

q. Não serão distribuídos
toda a informação necessária afixada através de cartazes;

r. Os espaços, instalações sanitárias, equipamen
e superfícies devem ser limpos e desinfetados antes e 
após cada atividade pública, aumentando a frequência de 
limpeza e higienização;

s. É permitida a prática desportiva em contexto 
manutenção física 
distanciamento f
metros entre praticantes;

t. O orientador
momentos, encontrar
2 metros do 

u. É estritamente proibida a partilha de equipamento e 
objetos pessoais (toalhas, garrafas, etc.);

v. Em caso de existência de mobiliário de treino, este não 
deve impedir que seja assegurado o distanciamento de 
pelo menos 3 metros entre praticantes;

o caso onde se detete temperatura superior a 
38ºC ou sintomas nos utilizadores, serão os mesmos 
impedidos de entrar no espaço e aconselhados a tomar 
medidas preconizadas pela DGS relativas aos casos 
suspeitos; 
Durante os períodos de utilização do espaço, em especial 
nos horários de entrada e saída, as portas de acesso 

permanecer abertas para permitir a passagem de 
pessoas, evitando o seu manuseamento; 
Deverão ser garantidas as medidas de arejamento do 
local, de acordo com a Orientação nº 030/2020 da DGS, 
através de sistemas de ventilação natural. C

elhos de ventilação mecânica, o ar deve ser retirado 
diretamente para o exterior e a função de recirculação de 
ar não deve ser ativada, devendo ser sujeitos a limpeza 
periódica (filtros e reservatórios de água). O 
do local por ventilação natural pode ser feita através de 
abertura de portas de entrada e saída e janelas antes 
durante e após a utilização dos espaços; 

contacto com objetos que estejam na posse dos 
utilizadores, tais como telemóveis, document
cartões, deve ser evitado. Sempre que o mesmo seja 
indispensável, deve ser realizada a higienização das mãos 
antes e depois do contacto; 
Não serão distribuídos documentos ou objetos, sendo 
toda a informação necessária afixada através de cartazes;
Os espaços, instalações sanitárias, equipamen
e superfícies devem ser limpos e desinfetados antes e 
após cada atividade pública, aumentando a frequência de 
limpeza e higienização; 
É permitida a prática desportiva em contexto 
manutenção física desde que seja garantido o 
distanciamento físico permanente de, pelo menos, três 
metros entre praticantes; 

orientador de apoio à atividade deve, em todos os 
momentos, encontrar-se a uma distância, no mínimo, de 
2 metros do praticante;  
É estritamente proibida a partilha de equipamento e 

essoais (toalhas, garrafas, etc.); 
Em caso de existência de mobiliário de treino, este não 
deve impedir que seja assegurado o distanciamento de 
pelo menos 3 metros entre praticantes; 
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o caso onde se detete temperatura superior a 
utilizadores, serão os mesmos 

impedidos de entrar no espaço e aconselhados a tomar 
medidas preconizadas pela DGS relativas aos casos 

Durante os períodos de utilização do espaço, em especial 
nos horários de entrada e saída, as portas de acesso 

permanecer abertas para permitir a passagem de 

Deverão ser garantidas as medidas de arejamento do 
local, de acordo com a Orientação nº 030/2020 da DGS, 

sistemas de ventilação natural. Caso existam 
elhos de ventilação mecânica, o ar deve ser retirado 

diretamente para o exterior e a função de recirculação de 
ar não deve ser ativada, devendo ser sujeitos a limpeza 

iltros e reservatórios de água). O arejamento 
pode ser feita através de 

abertura de portas de entrada e saída e janelas antes 

contacto com objetos que estejam na posse dos 
utilizadores, tais como telemóveis, documentos ou 

e o mesmo seja 
indispensável, deve ser realizada a higienização das mãos 

documentos ou objetos, sendo 
toda a informação necessária afixada através de cartazes; 
Os espaços, instalações sanitárias, equipamentos, objetos 
e superfícies devem ser limpos e desinfetados antes e 
após cada atividade pública, aumentando a frequência de 

É permitida a prática desportiva em contexto de 
desde que seja garantido o 

ísico permanente de, pelo menos, três 

deve, em todos os 
se a uma distância, no mínimo, de 

É estritamente proibida a partilha de equipamento e 

Em caso de existência de mobiliário de treino, este não 
deve impedir que seja assegurado o distanciamento de 



 
 

 

w. Os utilizadores devem higienizar as mãos antes e após 
terminar o treino; 

x. Os utilizadores não devem tocar na cara depois de
numa bola, 

y. Os utilizadores devem levar consigo todo o seu 
equipamento individual, evitando que este toque em 
superfícies, instalações ou outros utilizadores;

z. Todo o equ
frequentemente limpo com desinfetante à base de álcool;

aa. Todas as
higienizadas e desinfetadas antes e após o treino pelo 
praticante

bb. Deverá limitar
como cones, alvos, marcas, etc., sendo o 
pela atividade
desinfetá-

 
5. Definição de caso suspeito
 
São considerados casos suspeitos de COVID
apresentem os seguintes sinais ou sintomas: tosse, febre 
(temperatura ≥ 38.0
corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores 
musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda do 
olfato. 
 
6. Procedimentos perante caso suspeito
 
Se for detetado um caso suspeito, este deve ser encaminhado por 
um só colaborador para 
circuitos definidos no presente plano de contingência, garantindo 
que:  

a. O colaborador coloca máscara e 
aproximar de um caso suspeito;

b. O colaborador entrega máscara e luvas à pessoa com 
sinais de doença;

c. O colaborador acompanha a pessoa com, pelo menos, 1 
metro de distância, evitando contatos próximos com 
outras pessoas.
contactado o SNS 24 (808 24 24 24), dando cumprimento 
às indicações recebidas. Os resíduos produzidos pelo caso 
suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 
plástico e resistente

Os utilizadores devem higienizar as mãos antes e após 
terminar o treino;  
Os utilizadores não devem tocar na cara depois de
numa bola, ou qualquer outro equipamento; 
Os utilizadores devem levar consigo todo o seu 
equipamento individual, evitando que este toque em 
superfícies, instalações ou outros utilizadores;
Todo o equipamento, sem exceção, deve ser 
frequentemente limpo com desinfetante à base de álcool;

Todas as zonas de treino e equipamentos devem ser 
higienizadas e desinfetadas antes e após o treino pelo 
praticante e/ou responsável pela atividade; 

Deverá limitar-se o uso de equipamento de treino 
como cones, alvos, marcas, etc., sendo o 
pela atividade o único a tocar no equipamento e a 

-lo. 

Definição de caso suspeito 

São considerados casos suspeitos de COVID-19 as pessoas 
apresentem os seguintes sinais ou sintomas: tosse, febre 

≥ 38.0ºC), dispneia / dificuldade respiratória, 
corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores 
musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda do 

imentos perante caso suspeito 

Se for detetado um caso suspeito, este deve ser encaminhado por 
um só colaborador para uma área de isolamento através dos 
circuitos definidos no presente plano de contingência, garantindo 

O colaborador coloca máscara e luvas antes de se 
aproximar de um caso suspeito; 
O colaborador entrega máscara e luvas à pessoa com 
sinais de doença; 
O colaborador acompanha a pessoa com, pelo menos, 1 
metro de distância, evitando contatos próximos com 
outras pessoas. Na área de isolamento, deve ser 
contactado o SNS 24 (808 24 24 24), dando cumprimento 
às indicações recebidas. Os resíduos produzidos pelo caso 
suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 
plástico e resistente; 
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Os utilizadores devem higienizar as mãos antes e após 

Os utilizadores não devem tocar na cara depois de tocar 
 

Os utilizadores devem levar consigo todo o seu 
equipamento individual, evitando que este toque em 
superfícies, instalações ou outros utilizadores; 

ipamento, sem exceção, deve ser 
frequentemente limpo com desinfetante à base de álcool; 

de treino e equipamentos devem ser 
higienizadas e desinfetadas antes e após o treino pelo 

uso de equipamento de treino 
como cones, alvos, marcas, etc., sendo o responsável 

no equipamento e a 

19 as pessoas que 
apresentem os seguintes sinais ou sintomas: tosse, febre 

ºC), dispneia / dificuldade respiratória, 
corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores 
musculares, dores nas articulações, cansaço, diarreia ou perda do 

Se for detetado um caso suspeito, este deve ser encaminhado por 
a área de isolamento através dos 

circuitos definidos no presente plano de contingência, garantindo 

luvas antes de se 

O colaborador entrega máscara e luvas à pessoa com 

O colaborador acompanha a pessoa com, pelo menos, 1 
metro de distância, evitando contatos próximos com 

to, deve ser 
contactado o SNS 24 (808 24 24 24), dando cumprimento 
às indicações recebidas. Os resíduos produzidos pelo caso 
suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 



 
 

 

d. O colaborador dá imediato conhecimento à Junta de 
Freguesia e às Autoridades de Saúde locais

 
7. Procedimentos perante um caso suspeito validado
 
Se o caso for validado, a área de isolamento deve ficar interditada 
até que seja efetuada a sua descontaminação (limpeza e 
desinfeção), de acordo com a Orientação
Geral da Saúde, nomeadamente, o descri
colaboradores e dado imediato conhecimento à Junta de Freguesia 
de Arrifana e às Autoridades de Saúde 
 
8. Informação 
 
Os cartazes em anexo deverão ser afixados n
Edifício da Antiga Sede da Junta 

a. Anexo 1 -
b. Anexo 2 -
c. Anexo 3 -
d. Contato da Autoridade de 

Vouga-Feira/Arouca
 256371453
 usp.feiraarouca@arsnorte.min

e. Presidente da Junta de Freguesia
 933434609
 presidencia@jfarrifana.pt

f. Secretário da Junta 
 934228093 
 tesouraria@jfarrifana.pt

 
9. Bibliografia  
 
Informação da DGS nº 009/2020 de 13/04/2020
006/2020 de 26/02/2020
17/03/2020, Orientação da DGS nº 014/2020 de 21/03/2020
Orientação da DGS nº 019/2020 de 03/04/2020
024/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020Orientação da DGS 
nº 028/2020 de 28/05/2020, atualiza
DGS nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 20/07/2020
da DGS nº036/2020 de 25/08/2020, atualizada a 04/09/2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40
Resolução do Conselho de Ministros n
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70
-Guia para elaboração de um manual de procedimentos de proteção de 
praticantes desportivos e Funcionários 

O colaborador dá imediato conhecimento à Junta de 
sia e às Autoridades de Saúde locais. 

Procedimentos perante um caso suspeito validado

Se o caso for validado, a área de isolamento deve ficar interditada 
até que seja efetuada a sua descontaminação (limpeza e 
desinfeção), de acordo com a Orientação nº 014/2020 da Direção
Geral da Saúde, nomeadamente, o descrito ponto 5, pelos 
colaboradores e dado imediato conhecimento à Junta de Freguesia 
de Arrifana e às Autoridades de Saúde locais. 

Os cartazes em anexo deverão ser afixados nas Instalações do 
Edifício da Antiga Sede da Junta para informação aos utilizadores

- Etiqueta respiratória;  
- Higienização das mãos;  
- Correta utilização da máscara;  

Contato da Autoridade de Saúde – ACES Entre Douro e 
Feira/Arouca 
371453 

usp.feiraarouca@arsnorte.min-saude.pt;  
Presidente da Junta de Freguesia 

33434609 
presidencia@jfarrifana.pt;  

Secretário da Junta de Freguesia 
934228093  
tesouraria@jfarrifana.pt. 

nformação da DGS nº 009/2020 de 13/04/2020, Orientação da DGS nº 
006/2020 de 26/02/2020, Orientação da DGS nº 011/2020 de 

Orientação da DGS nº 014/2020 de 21/03/2020
Orientação da DGS nº 019/2020 de 03/04/2020, Orientação da DGS nº 
024/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020Orientação da DGS 
nº 028/2020 de 28/05/2020, atualizada a 20/07/2020, 
DGS nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 20/07/2020
da DGS nº036/2020 de 25/08/2020, atualizada a 04/09/2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 de 29/05/2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 de 31/07/2020
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 de 11/09/
Guia para elaboração de um manual de procedimentos de proteção de 

praticantes desportivos e Funcionários -Covid-19 
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O colaborador dá imediato conhecimento à Junta de 
 

Procedimentos perante um caso suspeito validado 

Se o caso for validado, a área de isolamento deve ficar interditada 
até que seja efetuada a sua descontaminação (limpeza e 

4/2020 da Direção-
to ponto 5, pelos 

colaboradores e dado imediato conhecimento à Junta de Freguesia 

as Instalações do 
para informação aos utilizadores: 

Entre Douro e 

 

Orientação da DGS nº 
Orientação da DGS nº 011/2020 de 

Orientação da DGS nº 014/2020 de 21/03/2020, 
Orientação da DGS nº 

024/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020Orientação da DGS 
, Orientação da 

DGS nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 20/07/2020, Orientação 
da DGS nº036/2020 de 25/08/2020, atualizada a 04/09/2020, 

A/2020 de 29/05/2020, 
A/2020 de 31/07/2020, 

A/2020 de 11/09/2020, IPDJ 
Guia para elaboração de um manual de procedimentos de proteção de 
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ANEXO 1  
 

Etiqueta respiratória 
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Higienização das mãos
 

ANEXO 2 
 

Higienização das mãos 
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Correta utilização da máscara
 

ANEXO 3 
 

Correta utilização da máscara 
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Exemplo de Tabela para acesso e utiliz

NOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

Exemplo de Tabela para acesso e utilização às 
instalações 

 
TELEMÓVEL DATA ENTRADA
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ação às 

ENTRADA SAÍDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

FOLHA DE PRESENÇA

 

NOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

FOLHA DE PRESENÇA 

TELEMÓVEL DATA ENTRADA
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ENTRADA SAÍDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ficha de Pedido de Uso do Espaço
 

 
NOME:__________________________________________________
MORADA:________________________________________________
_______________________________________________________
CÒDIGO POSTAL ______
NIF: BI/CC_______________________________
TELEMÓVEL:__________________
E’MAIL:_________________________________________________
NA QUALIDADE DE UTILIZADOR DO EDIFÍCIO DA ANTIGA SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ARRIFANA, PRETENDE UTILIZAR 
REGULARMENTE O REFERIDO ESPAÇO NO/S 
DIA/S:_______________
__________________________NO/S HORÁRIO/S_______________
USANDO OS EQUIPAMENTOS________________________________
SOB O COMPROMISSO DE HONRA E CONSCIENTE DE INCORRER EM 
EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL CASO PRESTE FALSAS 
DECLARAÇÕES, DECLARA QUE OS DADOS CONSTANTES DO 
PRESENTE REQUERIMENTO
 

 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

Ficha de Pedido de Uso do Espaço

REQUERIMENTO 

:__________________________________________________
MORADA:________________________________________________
_______________________________________________________

______-____ ______________________________
NIF: BI/CC_______________________________ 
TELEMÓVEL:__________________ 
E’MAIL:_________________________________________________

UTILIZADOR DO EDIFÍCIO DA ANTIGA SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ARRIFANA, PRETENDE UTILIZAR 
REGULARMENTE O REFERIDO ESPAÇO NO/S 
DIA/S:_______________ 
__________________________NO/S HORÁRIO/S_______________

EQUIPAMENTOS________________________________
SOB O COMPROMISSO DE HONRA E CONSCIENTE DE INCORRER EM 
EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL CASO PRESTE FALSAS 
DECLARAÇÕES, DECLARA QUE OS DADOS CONSTANTES DO 
PRESENTE REQUERIMENTO CORRESPONDEM À VERDADE.

PEDE DEFERIMENTO 
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Ficha de Pedido de Uso do Espaço 

:__________________________________________________ 
MORADA:________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

____ ______________________________ 

E’MAIL:_________________________________________________ 
UTILIZADOR DO EDIFÍCIO DA ANTIGA SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRIFANA, PRETENDE UTILIZAR 
REGULARMENTE O REFERIDO ESPAÇO NO/S 

__________________________NO/S HORÁRIO/S_______________ 
EQUIPAMENTOS________________________________ 

SOB O COMPROMISSO DE HONRA E CONSCIENTE DE INCORRER EM 
EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL CASO PRESTE FALSAS 
DECLARAÇÕES, DECLARA QUE OS DADOS CONSTANTES DO 

CORRESPONDEM À VERDADE. 



 
 

 

Modelo de Termo de Responsabilidade
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE
 

Eu,_________________
portador do documento de identificação n.º ______________
qualidade de orientador/
Sede da Junta de Freguesia de Arrifana
que:  

 

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, 
cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas 
pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em socie
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 meus 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

 

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, 
relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos 
de COVID-19 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; 

 

ANEXO 7 
 

Modelo de Termo de Responsabilidade

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,____________________________________________________, 
portador do documento de identificação n.º ______________
qualidade de orientador/utilizador/colaborador do Edifício da Antiga 
Sede da Junta de Freguesia de Arrifana, declaro por minha honra, 

Adotarei um comportamento socialmente responsável, 
cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas 

Geral da Saúde, na minha vida em socie
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; 

me a utilizar máscara em todas as situações 
e recomendadas pelas autoridades de saúde; 

Monitorizarei os meus 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;  

Informarei o meu clube ou federação, de imediato, 
relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos 

19 ou com casos confirmados de infeção por SARS
2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de 

, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 
respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos 
do meu agregado familiar;  
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Modelo de Termo de Responsabilidade 

___________________________________, 
portador do documento de identificação n.º ________________, na 

do Edifício da Antiga 
, declaro por minha honra, 

Adotarei um comportamento socialmente responsável, 
cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas 

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;  

me a utilizar máscara em todas as situações 
e recomendadas pelas autoridades de saúde;  

Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, 
tosse e dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, 
quer em contexto de treino quer em competição, em particular, 

Informarei o meu clube ou federação, de imediato, 
relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos 

19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-
2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de 

, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 
respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos 



 
 

 

5. Aceito submeter
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. 
 

 
ARRIFANA ____ de _____________ de 202__
 
 
Assinatura:  
 
 
_________________________________________
 
Assinatura do Encarregado de Educação 
idade):  
 
 
 
 

Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais 
determinados pela equipa médica do meu clube, federação ou 

as Autoridades de Saúde;  

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 

____ de _____________ de 202__ 

_______________________________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de 
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me a todos os testes e exames laboratoriais 
determinados pela equipa médica do meu clube, federação ou 

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 

______________ 

(no caso de menores de 



 
 

 

 
 

Modelo de Termo de Responsabilidade
 

(Requerente – Presidente de

 
TERMO

 
Eu/Nós, _________________________________________, com o
BI/C.C n.º/s_____________
na qualidade de Presidente de
atividade de _______
para os devidos efeitos, que: 

 Comprometo-m
utilizadores, orientadores
qual presido e fazer cumprir o preconizado no plano de 
contingência referente ao
Freguesia de Arrifana

 F(ui/omos) devidamente informado/a, em linguagem clara e 
objetiva, que a frequência
colaborantes nas instalações 
____________________________________________
de uma decisão por mim
consciente e informada, em que pondero
resultantes do efeito d
de saúde; 

 F(ui/omos) devidamente informado/a
medidas implementadas se destinam a diminuir os riscos, mas 
não podem assegurar a segurança p
atividade, no contexto de pandemia;

 F(ui/omos) esclarecido
que os utilizadores
qual presido correm
como das consequências e eventuais sequelas que acarretam 
não só para minha
como para a dos outros;

 Te(nho/mos) conhecimento e cumprir
contenção motivadas pela pandemia COVID
Resolução do Conselho de Ministros 40
e 55-A/2020, de 31/07/2020, e
da Saúde e OMS;

ANEXO 8 
Modelo de Termo de Responsabilidade

Presidente de Direção/Seção ou Responsável pela 
Atividade) 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

, _________________________________________, com o
_____________________________________________

na qualidade de Presidente de Direção/Secção ou Responsável pela 
_____________________________ declar

para os devidos efeitos, que:  
m(e/emo-nos) a dar conhecimento aos 
orientadores e colaboradores da Associação

qual presido e fazer cumprir o preconizado no plano de 
contingência referente ao Edifício da Antiga Sede da Junta de 
Freguesia de Arrifana; 

devidamente informado/a, em linguagem clara e 
objetiva, que a frequência dos utilizadores, orientador

nas instalações atrás referidas, para efeitos de 
____________________________________________
de uma decisão por mim/nós tomada, numa avaliação 
consciente e informada, em que pondero/amos as vantagens 
resultantes do efeito dos encontros, face ao aumento de risco 

devidamente informado/a/s que o conjunto de 
medidas implementadas se destinam a diminuir os riscos, mas 
não podem assegurar a segurança plena nas instalações
atividade, no contexto de pandemia; 

esclarecido/s e alertado/s sobre os riscos acrescidos 
utilizadores, orientadores e colaboradores 

qual presido correm em contrair a doença (COVID
como das consequências e eventuais sequelas que acarretam 

minha/nossa saúde, para a saúde dos 
para a dos outros; 

conhecimento e cumprir(ei/emos) as medidas de 
contenção motivadas pela pandemia COVID-19, previstas na 
Resolução do Conselho de Ministros 40-A/2020, de 29/05/2020

020, de 31/07/2020, e das diretrizes da Direção
e OMS; 
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ou Responsável pela 

, _________________________________________, com o/s 
_______________________________, 

/Secção ou Responsável pela 
_________________________ declar(o/amos), 

a dar conhecimento aos 
a Associação ao 

qual presido e fazer cumprir o preconizado no plano de 
Edifício da Antiga Sede da Junta de 

devidamente informado/a, em linguagem clara e 
orientadores e 

, para efeitos de 
____________________________________________, resulta 

tomada, numa avaliação 
as vantagens 

, face ao aumento de risco 

que o conjunto de 
medidas implementadas se destinam a diminuir os riscos, mas 

lena nas instalações e da 

sobre os riscos acrescidos 
 do clube ao 

em contrair a doença (COVID-19), bem 
como das consequências e eventuais sequelas que acarretam 

utentes, bem 

as medidas de 
19, previstas na 

A/2020, de 29/05/2020 
das diretrizes da Direção-Geral 



 
 

 

 Reconhe(ço/cemos
ao qual presido mantêm
SARS-CoV-2, e que as medidas servem para reduzir a 
probabilidade 
distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem e 
desinfeção das mãos e a permanência no domicílio. Por fim, 
fazendo uso dos direitos a que a lei me garante, declaro
a minha/nossa 
pessoal e individualmente todas as consequências e 
responsabilidades, declaro
utilizadores do movimento
disposições legais resultantes das medidas de contenção 
motivadas pela 
ciente/s e ter tomado conhecimento da informação infra 
prestada. Por ser verdade, e por me
emito/imos este termo de responsabilidade que dato
assino/amos.  

 
 
ARRIFANA, ____ de _____________
 
 
O/A Presidente/Responsável

 
 

/cemos) que utentes, orientadores e colaboradores
ao qual presido mantêm risco e possibilidade de infeção pelo 

2, e que as medidas servem para reduzir a 
probabilidade de contágio, sendo fundamentais o 
distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem e 
desinfeção das mãos e a permanência no domicílio. Por fim, 
fazendo uso dos direitos a que a lei me garante, declaro

 intenção de utilizar as instalações
pessoal e individualmente todas as consequências e 
responsabilidades, declaro/declaramos cumprir 
utilizadores do movimento ao qual presido cumprir
disposições legais resultantes das medidas de contenção 
motivadas pela pandemia COVID-19 e declaro

e ter tomado conhecimento da informação infra 
prestada. Por ser verdade, e por me/nos ter sido pedido, 

este termo de responsabilidade que dato

, ____ de ________________ de 2020 

/Responsável da Direção/Seção/Movimento
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colaboradores 
risco e possibilidade de infeção pelo 

2, e que as medidas servem para reduzir a 
de contágio, sendo fundamentais o 

distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem e 
desinfeção das mãos e a permanência no domicílio. Por fim, 
fazendo uso dos direitos a que a lei me garante, declaro/amos 

talações, assumindo 
pessoal e individualmente todas as consequências e 

 e fazer os 
ao qual presido cumprir as 

disposições legais resultantes das medidas de contenção 
declaro/amos estar 

e ter tomado conhecimento da informação infra 
ter sido pedido, 

este termo de responsabilidade que dato/amos e 

/Movimento 


