
Manual de procedimentos (Protocolo Sanitário) – COVID 19

No âmbito do combate ao COVID 19 e respetivo protocolo sanitário a implementar, 
vimos pela presente dar nota de seguida de um conjunto de regras e inerentes 
procedimentos a implementar/cumprir com vista á prossecução de uma prática 
segura e confiante para todas as partes envolvidas no processo. 
Mais se informa que ditas indicações tem caráter imperiosamente obrigatório em 
termos de cumprimento a bem de Todos. 

Protege-te e protege os outros.

Juntos vamos conseguir. Bons treinos…

1.     Formação especifica para todos os setores da Melsport EM, nomeadamente:
 

• Como e quando lavar as mãos;
• Como e quando usar luvas - como as colocar e retirar;
• Como e quando usar máscaras - como colocar e retirar; 
• Como e quando usar viseira - como colocar e retirar;
• Como higienizar de forma eficiente as máscaras e viseiras; 

  2.    O que vai alterar em termos de procedimentos - limpeza: 

FOCO: Limpeza e desinfeção eficiente em tempos de COVID- 19 

• Será ministrada uma formação específica por empresa especializada junto do 
respetivo setor de forma a tornar os processos indubitavelmente mais eficientes e 
seguros para o utilizador/executante;

Para tal:
 
• Utilização de produtos desinfetantes certificados no âmbito do combate ao 
COVID 19;

• Técnicas de limpeza mais direcionadas, eficazes com intensificação dos locais 
de maior 
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suscetibilidade em termos de transmissão direta;

• Disponibilização de material de limpeza pessoal eliminando desta forma a parti-
lha dos referidos entre funcionários;

• Aprimorar os cuidados de higiene e inerente desinfeção a ter com os referidos 
utensílios de trabalho;

3.     Medidas a implementar (processo de acesso ás instalações) – Geral: 

• Atendimento unitário, deveras aguardar a tua vez na zona delimitada/identifica-
da como tal, devendo avançar quando a recepção te solicitar até ao posto de controlo 
de temperatura (delimitado), sendo que pós validação (temperatura e ausência de 
sintomas) poderás aceder livremente ás áreas de prática desportiva sempre e quando 
tenhas efectuado marcação prévia. Caso tal não tenha sido cumprido, estarás sujeito á 
disponibilidade existente;

Aplicável - (colaborador/utente/estudante/outros);

De referir que sempre e quando o (colaborador/utente/estudante/outro) saiba de ante 
mão que apresenta sintomas não deve em caso algum dirigir-se ao espaço para fazer 
uso do mesmo, nem desvalorizar ditos sintomas, colocando em risco a sua saúde e a 
dos outros.

Protege-te e protege os outros;

• Serão colocados em locais estratégicos caixotes do lixo identificados (coloque 
aqui as máscaras e as luvas já usadas). Ditos resíduos serão tratados conforme procedi-
mento estipulado por (Entidade competente) pelos operacionais de limpeza;

• Será fornecida/colocada substância desinfetante em todos os respetivos espaços 
que pressuponham utilização; 

• O uso de máscara durante as deslocações dentro da instalação é estritamente 
obrigatório, sendo tal responsabilidade do utente, uso e respectivo acompanhamen-
to do mesmo, na prática desportiva. No sentido de colmatar possíveis inexistências do 
referido material serão disponibilizadas para venda ditos “itens” na recepção do Com-
plexo Desportivo; 

• Serão identificados na totalidade da instalação desportiva os percursos de circu-
lação a seguir de forma a evitar possíveis ajuntamentos e incumprimento do distancia-
mento social obrigatório. Circulação sempre á direita. Para tal marcar-se-ão no solo os 
inerentes trajectos com a referida indicação de sentido preferencialmente a cores 
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diferentes. Atenção, os cruzamentos que pressuponham quebra do distanciamento 
social são do todo indesejáveis e altamente desaconselhados; 

• Cabe á Melsport EM, garantir stock adequado de gel desinfectante/pulveriza-
dor desinfectante na totalidade dos espaços a utilizar; 

• Todas as portas estarão sempre abertas, sendo que inclusivamente poderão 
ser retiradas assim como as janelas seguindo de forma escrupulosa as indicações da 
DGS em termos de ventilação e arejamento do espaço;
 
• Será colocado um acrílico na receção de forma a evitar o contato direto e 
ainda marcações no solo referentes ao distanciamento social imperioso a cumprir 
conforme indicação da DGS. A lembrar, ajuntamentos zero;

• As respetivas regras de utilização serão colocadas em vários pontos da instala-
ção desportiva para constante visualização e consulta a qualquer momento. 

De referir, aglomerar de pessoas não pode existir; 

Protege-te e protege os outros; 
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• Utilização de produtos desinfetantes certificados no âmbito do combate ao 
COVID 19;
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Processo de marcação das aulas: 

• Lotação máxima instantânea (ginásio de musculação) Estúdio 1 – 4 pessoas
• Lotação máxima instantânea (ginásio de manutenção) Estúdio 2 – 4 pessoas 
• Espaço exterior (ergómetros) – incluído na lotação máxima instantânea 
• Lotação máxima instantânea gimnodesportivo –  15 pessoas 
• Período de laboração 

PD – prática desportiva 

• A referida utilização dos espaços pressupõe marcação prévia via telefone –
 (00 351) 251 400 450 ou email – geral@melgacosportscenter.com dentro do horário 
de expediente. 

Início Fim Paragem para desinfeção 

09.00 (abertura de instalações)   

09.00 (PD) 10.00 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

10.30 (PD) 11.30 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

12.00 (PD) 13.00 (PD)  

 13.00 (encerramento período da 

manhã) 

 

14.00 (abertura instalações)   

14.00 (PD) 15.00 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

15.30 (PD)  16.30 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

17.00 (PD) 18.00 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

18.30 (PD)  19.30 (PD)  

  30 m desinfeção/regeneração do ar 

20.00 (PD)  21.00 (PD)  

 21.00 encerramento de 

instalações  
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Não deve comparecer no local sem ter a garantia que a sua presença está con-
firmada e a lotação máxima o permite. Em caso de impossibilidade de compare-
cimento deverá informar os serviços via telefone com pelo menos 8 horas de 
antecedência. Caso tal não seja cumprido será automaticamente descontado o 
acesso. 
• Durante o período de vigência deste processo (COVID 19), com caráter 
imediato, não será executada a comercialização do pack “livre-trânsito e fitness” 
respetivamente por falta de condições vigentes para o usufruto dos referidos 
“itens”. Todo e qualquer produto relativo a estes “itens” comercializado no pré-CO-
VID será objeto de tratamento próprio aquando do reatar de atividade, sendo-lhe 
apresentadas as opções disponíveis para escolha. 
• Não será permitido o agendamento prévio de período de treino sem que o 
pagamento não tenha sido antecipadamente realizado. 
• Tolerância máxima concedida (marcação prévia) – 5m pós início da aula. 
Pós dito período o complexo reserva-se o direito de descontar o inerente crédito e 
“vender” a inerente vaga.
• Marcação prévia das aulas, autorizada até ao máximo de 1 semana de ativi-
dade consecutiva, sendo que a Melsport se reserva em caso de necessidade de 
ratear os horários mais solicitados, ditos nobres (09.00/11.30) e (18.00/21.00).
• Todo e qualquer utente cuja utilização pressuponha convenção prévia 
(GNR, BVM, ESDL, atleta de elite), só terá acesso a marcação prévia num máximo 
de 1 elemento por período de treino, sendo que os períodos de treino a privilegiar 
serão os não constantes nos horários ditos nobres. 
 
Lembre-se, juntos vamos consegui;

• Relembramos a necessidade imperiosa de cumprir os horários de prática 
desportiva indicados, sendo que neste sentido o rigor é imperioso; 

Acesso balneários: 

• Utilização dos chuveiros (estritamente proibida);

• Serão inutilizados os secadores tendo em conta a sua proibição em termos 
de uso também;

• Capacidade do balneário reduzida para 50% da sua capacidade. Deverás 
utilizar somente os cabides identificados para tal; 

• Redução de 50% da capacidade dos cacifos. Deverás utilizar somente os 
cacifos identificados para tal; 
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• Será disponibilizado gel desinfetante no espaço em questão. Deves evitar ao 
máximo o contato com superfícies não estritamente necessárias, portas, punhos, 
outros…

• Deves higienizar no final a tua área de contato com o spray desinfetante 
disponível para tal; 

Normas de acesso ginásio

• Cumprimento integral de todo o protocolo/etiqueta sanitária; 
• Separação entre equipamentos de prática desportiva (1.5 a 2m de distância); 
• Regras de utilização (colocadas em local visível, para fácil e rápida consulta). 
Em caso de dúvida deves contatar imediatamente com o Técnico ao serviço e escla-
recer todas as questões;

• Será reduzida para 50% a capacidade máxima de equipamentos no ginásio, 
seguindo o rácio recomendado em termos de m2 por utilizador; 

• Os períodos de prática desportiva serão obrigatoriamente de 1 hora, sendo que 
no final de cada período o espaço será desinfetado com repouso/regeneração obriga-
tória de 15m; 

cada período o espaço será desinfetado com repouso/regeneração obrigatória de 
15m; 
• Será fornecido gel desinfetante no espaço em questão; 

• Atenção, muito importante – bens pessoais, os estritamente necessários e sob 
tua responsabilidade. Menos superfícies a tocar menos probabilidade de dissemina-
ção e contágio; 

• Uso de máscara facultativo durante o treino, mas altamente recomendável, 
luvas integrais (recomendáveis), calçado próprio (exclusivo para uso indoor) obrigató-
rio e toalha (estritamente obrigatória). Caso tal não seja cumprido na íntegra o 
acesso ao espaço de treino (ginásios) fica vedado – protege-te e protege os outros;

• Será disponibilizado um borrifador por cada duas máquinas com substância 
desinfetante. No fim da utilização do respetivo aparelho deverás limpar as partes de 
maior contato com os panos próprios a disponibilizar por cada borrifador. 

Não esqueças, é uma batalha de todos, ajuda-nos ajudar-te; 

• O(s) Teu(s) Instrutores estarão sempre disponíveis para te ajudar mantendo o 
protocolo sanitário e fazendo cumprir de forma escrupulosa os procedimentos 
exigidos; 



Normas de acesso aulas de grupo: 

• Será marcada no chão a direção da circulação (percurso a seguir) de forma evitar 
cruzamento de pessoas e inerente ajuntamento, sendo que a única que poderá circular 
fora deste âmbito será o respetivo técnico;  

• Cumprimento integral do rácio de distanciamento em termos de metro quadrado 
por utilizador (4m2); 

• Garantir em todo processo de acesso/excecução o referido distanciamento social 
exigido;

• Período máximo de duração da aula (1 hora); 

• No final de cada período de prática desportiva o espaço será desinfetado com 
repouso/regeneração obrigatória de 30m; 

• Será fornecido gel desinfetante nas instalações em questão; 

• Aulas “indoor” - Uso de máscara facultativo durante o treino, mas altamente 
recomendável, luvas integrais (recomendáveis), calçado próprio (exclusivo para uso 
indoor) obrigatório e toalha (estritamente obrigatória). Caso tal não seja cumprido na 
íntegra o 
acesso ao espaço de treino (ginásios) fica vedado – protege-te e protege os outros;

• Aulas “outdoor” - Uso de máscara facultativo durante o treino, luvas integrais 
(recomendáveis), calçado próprio e exclusivo (recomendável) e toalha (estritamente obri-
gatória). Caso tal não seja cumprido na íntegra o acesso ao espaço de treino
 (ginásios) fica vedado – protege-te e protege os outros;

• Material a utilizar por aula (não transmissível). O material será colocado pelo ins-
trutor em antecipação sendo que o utente deve cumprir integralmente as indicações 
do Prof. em todo o processo. No final, seguindo as indicações do Prof., cada cliente reco-
lhe o referido material e deposita-o na área delimitada para tal (zona suja) com vista á sua 
desinfeção; 

• De referir que a área será delimitada e cada utente segundo indicação do Prof. 
terá um local previamente marcado de prática desportiva; 

• As portas estarão sempre abertas para promover a circulação de ar – indicação 
DGS;
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Considerações finais: 

1. Ser-te-á facultado um Termo de responsabilidade onde assumes total responsa-
bilidade pelo cumprimento integral das regras estabelecidas/validadas pela Autoridade 
Sanitária e que terás um conduta adequada fora do treino cumprindo as indicações de 
distanciamento social. 

Lembra-te, protege-te e protege os outros…

2. Em caso de deteção - situação suspeita (positiva) de infeção durante o treino, os 
procedimentos a seguir serão os seguintes: 

• Ser-te-á facultado um EPI COVID 19 completo. 

• Serás acompanhado pela via definida em questão por um elemento do staff 
cumprindo o distanciamento estritamente necessário até á sala de isolamento.

• Identificação e registo dos espaços frequentados pela pessoa e dos contactos 
estabelecidos com a mesma nesse local.

A pessoa com sinais de doença: 

• Segues as orientações constantes do folheto disponível na sala de isolamento 
profilático; 

• Contactas a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e segues as instruções;

A situação será reavaliada a par e passo sendo que consoante o que for sendo legislado 
em Conselho de Ministrados que permita “aliviar” as medidas de restrição/utilização, 
agiremos de forma célere em conformidade. 

Esta é uma batalha de Todos, em unísso, como um bloco, vamos conseguir vencer, 
mas de momento a nossa responsabilidade e contributo é imperiosa. 
Lembra-te, protege-te a ti e protege os outros; 

Bons treinos… 


