PLANO DE CONTINGÊNCIA – PARQUE CERDEIRA
CAMPISMO, CARAVANISMO E AUTOCARAVANISMO
1. ENQUADRAMENTO
Na ausência de orientações específicas para o uso e desinfeção dos equipamentos de utilização
comum nos parques de campismo, este Plano de Contingência é elaborado com base nas orientações
difundidas para outras áreas de atividade pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pelos requisitos do selo
Clean&Safe.
Este Plano é divulgado a todos os trabalhadores do estabelecimento e aos clientes.

2. PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 E ÁREA DE
ISOLAMENTO
É da responsabilidade dos trabalhadores a auto monitorização do estado de saúde, medindo e
registando a sua temperatura corporal duas vezes ao dia, verificando a tosse ou dificuldades em
respirar. Se tiverem sinais ou sintomas sugestivos de COVID -19 não devem apresentar-se no local de
trabalho, devem informar a entidade patronal e contactar a Linha SNS24 (808242424), ou outras linhas
telefónicas criadas para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.
Também os clientes, conforme as orientações da DGS, não devem frequentar espaços públicos se
apresentarem sinais ou sintomas de COVID-19.
Todavia, não obstante o anteriormente referido, se algum colaborador ou algum cliente desenvolver
sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, tosse, dificuldades respiratórias), deve ser
encaminhado para a área de isolamento, colocada uma máscara cirúrgica e acionados os devidos
meios – telefonema para a LINHA SNS24 (808242424). Devem ser cumpridas todas as orientações
dadas pela linha de apoio, sem prejuízo de um contacto com o 112 em casos de emergência.
Neste estabelecimento foi definida como área de isolamento o quarto A1, da Camarata.

PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA
Para assegurar a prevenção do risco de transmissão do COVID-19 o Parque Cerdeira adota um
Protocolo de Higiene e Segurança, anexo a este Plano de Contingência, e que será atualizado sempre
que necessário.
O Parque Cerdeira possui máscaras de proteção individual do tipo FFP2 para disponibilizar aos clientes
que necessitem, mediante um custo de 0,55€/unidade.
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PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA COVID-19
anexo ao Plano de Contingência - Campismo

Para assegurar a prevenção do risco de transmissão do COVID-19 a empresa adota o presente
Protocolo de Higiene e Segurança COVID-19, provisoriamente, enquanto não são produzidas normas
específicas para a utilização de equipamentos de uso comunitário nos parques de campismo e foi
feito com base na nossa experiência e conhecimentos adquiridos noutras áreas de atividade e
orientações técnicas emanadas da DGS, desenvolvidos até à presente data.

1. Colaboradores
Os trabalhadores receberam informação e instruções de trabalho sobre as regras e procedimentos que
devem adotar em termos de:
• Higiene das mãos - lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20
segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70º de álcool, cobrindo todas as
superfícies das mãos e esfregando-as até ﬁcarem secas.
• Higiene Pessoal - Os trabalhadores devem cumprir escrupulosamente todas as regras de higiene
pessoal e manter a boa higiene corporal diária.
• Vestuário
- O pessoal de limpeza e manutenção utiliza farda própria e deve apresentar-se diariamente
em bom estado de higiene;
- O restante pessoal, utiliza o vestuário habitual e deve apresentar-se diariamente em bom
estado de higiene.
• Equipamento de proteção individual
- A máscara é o EPI usado por todos os trabalhadores durante o período de trabalho, sempre
que estejam em espaços fechados e de uso comum, devendo ser respeitadas as boas práticas
de utilização e de conservação, substituindo quando necessário;
- No serviço de limpeza e de recolha de lixo é obrigatório utilizar ainda óculos de protecção,
avental e luvas;
- No serviço de vigilância e apoio ao cliente é obrigatório utilizar viseira sempre que não seja
possível garantir o distanciamento social.

• Etiqueta respiratória - tossir ou espirrar para o antebraço ﬂetido ou usar lenço de papel, que depois
deve ser imediatamente deitado ao lixo. Higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois de
se assoar. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.
• Conduta Social - alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os
clientes, evitando o contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho partilhados,
reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas.
Os procedimentos do estabelecimento foram reforçados no que diz respeito ao distanciamento social,
higiene e desinfeção, conforme seguidamente se refere.

2. Higienização, Limpeza e Desinfeção nas instalações sanitárias de uso comum Campismo
• A renovação de ar nos espaços fechados é feita em permanência, com portas e janelas abertas;
• O bloco sanitário em serviço é higienizado e desinfetado pelo menos seis vezes por dia, e com
recurso a detergentes adequados. Para se efectuar a limpeza e desinfecção, o bloco sanitário é
encerrado dentro dos seguintes períodos:
Balneário Masculino
07h00 – 07h30
09h00 – 09h30
11h00 – 11h30
16h00 – 16h30
18h00 – 18h30
20h00 – 20h30

Balneário Feminino
07h30 – 08h00
09h30 – 10h00
11h30 – 12h00
16h30 – 17h00
18h30 – 19h00
20h30 – 21h00

• Adicionalmente, compete a cada utilizador desinfetar, antes de cada utilização, com recurso a
detergentes adequados e colocados nos respetivos locais, os equipamentos que vai utilizar.
• As instalações sanitárias dos clientes e dos colaboradores possibilitam a lavagem das mãos com água
e sabão e a secagem das mãos com toalhas de papel de uso único.
• É disponibilizado dispensador de solução à base de álcool junto da entrada do bloco sanitário.

3. Funcionamento e serviços
• O cliente ocupa a parcela que lhe for atribuída e na instalação do material deve deixar um
afastamento de 2 metros relativamente à parcela contígua.
• Neste período experimental, as parcelas são vendidas com acesso a electricidade e apenas é permitida
uma instalação por parcela.
• Os clientes devem respeitar o distanciamento social de 2m, excepto para coabitantes e devem
utilizar máscara sempre que tal distanciamento não seja possível.
• Os clientes devem utilizar máscara sempre que estejam em espaços fechados, excepto durante a sua
higiene pessoal.
• As máscaras e luvas devem ser depositadas no contentor do lixo indiferenciado (tampa cinzenta).
• Serviço de Recepção e reservas
- As reservas de alojamento são pelo período mínimo de 4 noites, entre 9 de Junho e 15 de
Setembro;
- Experimentalmente, serão aceites até 20 reservas para parcelas, de modo a desenvolver-se o
processo de aprendizagem e adaptação dos colaboradores e dos clientes;
- Os clientes de autocaravanas e caravanas que não necessitem de utilizar as casas de banho,
não contam para efeito da lotação agora definida;
- No acto da reserva e até ao momento do check-in, os clientes são informados sobre os planos
de contingência em vigor à data, bem como lhes é entregue informação sobre as determinações
da DGS;
- Na Recepção, os clientes só acedem até ao limite do espaço marcado no pavimento e num
máximo de 2 clientes em simultâneo;
- Devem ser evitadas as deslocações à Recepção;
- Os pagamentos são feitos preferencialmente por terminal de pagamento automático
(contactless);
• Funcionamento das instalações sanitárias
- Durante este período experimental, funcionará apenas um bloco sanitário, com um balneário
masculino e outro feminino;
- À medida que os clientes chegam ao parque, é-lhes atribuído um lavatório, um chuveiro e uma
sanita, identificados por um número, o qual será partilhado com outros campistas;

- Apenas são permitidas 3 pessoas em simultâneo dentro do mesmo balneário (0,05 pessoas por
m2). A espera é feita no exterior do edifício;
- Os chuveiros e a água quente apenas estão disponíveis entre as 08h00 e as 22h00;
- Em cada instalação sanitária e nos lava-loiça é colocado material de desinfecção, composto por
vaporizador com uma solução desinfectante e pano de limpeza, para que os clientes possam
desinfectar os equipamentos que vão utilizar.
• Serviços suspensos durante o período de contingência
- Não são admitidas visitas;
- Não são admitidos grupos, nem os clientes organizarem-se em grupo;
- A piscina, o campo de jogos, o parque infantil e as salas de convívio estão fora de uso.

4. Actuação em caso suspeito
• Apesar de estar definido o local de isolamento (quarto A1, da Camarata), o cliente de campismo,
caravanismo e autocaravanismo suspeito de estar doente por COVID-19 deve permanecer na sua
instalação e contactar por telefone ou por email o pessoal do Parque que providenciarão pela ligação
para a linha SNS24 (808 24 24 24) que avaliará o caso e contactará com a Autoridade Local de Saúde.
• Aguardar as instruções dos profissionais de saúde que o vão atender e a decisão clínica.
• É-lhe entregue uma máscara cirúrgica, com indicação sobre o uso.
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