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CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO - COVID 19
ACESSOS
- O utilizador não deverá aceder à Instalação se, recentemente, teve sintomas de covid 19, nomeadamente,
tosse, temperatura superior a 38º C medida no domicílio ou dificuldades respiratórias, ou se nos últimos 14
dias esteve em contacto com pessoas infetadas, ou pertença a um grupo considerado de risco;
- É obrigatório o cumprimento das medidas de higiene e segurança sanitária estabelecidas pelas Autoridades de Saúde, onde se incluem o distanciamento social ( 2m entre cada pessoas excetuando coabitantes), higienização e desinfeção das mãos e cumprimento da etiqueta respiratória;
- É obrigatória a utilização de máscara individual de proteção a todos os utilizadores que acedam às instalações, aquando da sua entrada e saída do espaço (excetua-se a sua utilização após a chegada à zona de
sombras/relvado);
- Deverá fazer a desinfeção das mãos à entrada e à saída da Instalação, bem como na entrada para o cais
antes de passar pelo lava-pés e pelo duche;
- A entrada far-se-á por ordem de chegada, com o limite máximo de 58 utilizadores, na Piscina Municipal de
Alcácer do Sal e 50 utilizadores na Piscina do Torrão;
- Os utentes apenas poderão entrar na Instalação mediante o pagamento do ingresso, de acordo com a taxa
em vigor (sendo que aos fins de semana e feriados esta lotação prevê-se diferenciada para dois períodos
de utilização, o período da manhã e o período da tarde);
- Ao fim-de-semana o ingresso é válido apenas para um dos turnos (manhã ou tarde);
- Todos os utilizadores deverão cumprir as normas orientadoras nomeadamente, horários e a lotação prevista;
- A entrada e a saída dos utilizadores, serão supervisionadas pelo funcionário que indicará em cada caso, o
percurso a realizar, devendo os utentes aguardar as indicações do funcionário;
- Não é permitida a utilização dos balneários nem dos duches;
- Existe permissão controlada da utilização de casas de banho;
- Não é permitida a utilização dos bebedouros;
- Na Piscina de Ar Livre em Alcácer, haverá uma zona destinada aos serviços de bar devidamente sinalizada
e delimitada, sendo possível comer/beber apenas nesta área ou na zona de relva;
- Só poderão estar em cada chapéu-de-sol um máximo de 5 pessoas, tal como refere o nº 5 do artº 23 do
Decreto-Lei nº 35-A/2021.

OS UTILIZADORES DEVEM:
- Dirigir-se à Piscina já equipados, não sendo permitida a troca de roupa, nem a utilização de balneários no
interior das instalações;
- Chegar e sair o mais perto possível da hora de início e fim da utilização;
- Manter o distanciamento social em todos os momentos, incluindo dentro do tanque;
- Evitar contactos desnecessários em qualquer superfície ou objeto permanente na instalação;
- Ter a responsabilidade de estar munido de equipamentos de proteção individual e de desinfeção (máscara,
vaporizador alcoólico, gel alcoólico ou toalhete desinfetante);
- Passar pelo lava-pés com líquido desinfetante mudado com regularidade e pelos dos duches existentes na
zona envolvente dos tanques;
- Respeitar todas as diretrizes emanadas pelos funcionários;
- Comer e beber apenas nas zonas permitidas.
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