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REGRAS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 

A pandemia de COVID-19 trouxe, para todos, uma nova realidade. O funcionamento dos 
serviços prestados pela AE3P observará as recomendações da Direção Geral de Saúde e da 
Federação de Ginástica de Portugal, em particular no que concerne à atividade física. 

Face à situação epidemiológica atual no nosso concelho, consideramos as regras abaixo 
as mais adequadas para garantir um equilíbrio entre a prática desportiva, o risco de contágio e a 
segurança de todos:  

• A AE3P é responsável pela desinfeção e limpeza do pavilhão respeitando as indicações 
do plano de contingência; 

• Apenas os ginastas poderão entrar na “zona limpa” do treino. No final do treino, os 
ginastas serão acompanhados até à entrada do pavilhão por um dos treinadores; 

• Circulação dos ginastas no interior do edifício (anexo 1): 
o A entrada na zona limpa será antecedida da medição de temperatura, para 

ginastas e técnicos; 
o A entrada no pavilhão de treino será feita pela porta principal, calçados: deverão 

colocar as mochilas nos armários e o calçado na sapateira. O ginasta deve retirar 
da mochila a água, a máscara e a solução de álcool-gel. A circulação no treino 
deve ser feita de meias ou chinelos; 

A desinfeção das mãos é obrigatória à entrada no pavilhão, à saída do pavilhão, entre blocos de 
treino, após idas à casa de banho, depois de beberem água e sempre que os treinadores 
indiquem; 

• Para todas as classes, à exceção da classe de Motricidade, a utilização de máscara durante 
o treino é obrigatória, a não ser em situações de trabalho individual e garantindo um 
distanciamento físico de 3 metros; 

• Todo o material utilizado será desinfetado no início e no final de cada treino, à 
• exceção do praticável que será desinfetado uma vez por semana com uma solução 

adequada; 
• A presença dos participantes nos treinos será registada pelos treinadores;  
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• Em caso de sintomas gripais, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória 
(podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), 
cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e 
diarreia) deverão ficar em casa, contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e, 
posteriormente, contactar um dos treinadores da AE3P; 

• Caso se verifique a suspeita de um caso durante o período de treino, aplicar-se-á o plano 
de contingência da Associação Estrela de Três Pontas; 

• O Plano de Contingência estará disponível na receção do pavilhão para quem quiser 
consultar. 
 
Todas estas regras serão revistas regularmente. Será prestada especial atenção caso a 
situação epidemiológica do nosso concelho piore ou por decisão da Direção Geral de 
Saúde ou da Federação de Ginástica de Portugal. 
 
 
 


