PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
BBDOURO – ACADEMIA JÚNIOR

Sumário:
Este plano visa primeiramente o assegurar de todas as condições de segurança sanitária a clientes e
colaboradores no estrito cumprimento das normas legais vigentes, normas relativas a certificações
consignadas à BBDouro e diretrizes da FPV – Federação Portuguesa de Vela, como resposta à
pandemia causada pelo “COVID-19”.
Contém igualmente um conjunto de ações e procedimentos que, não estando explicitamente
consignados em qualquer das normas atrás referidas, serão pela BBDouro adotados por considerar
ser um fator de segurança acrescido.
Face à permanente evolução da situação, tanto do ponto de vista científico como legal, este plano
estará naturalmente sujeito a atualizações que acompanhem o evoluir da situação, atualizações essas
que serão sempre e atempadamente comunicadas.
Para a elaboração deste plano contámos com a colaboração do Grupo Lusíadas Saúde. Este plano
foi elaborado com base em normas e conhecimento à data de 11 de maio de 2020 e atualizado a 2
de setembro de 2020.

Ações e Procedimentos:

1. À chegada as crianças e respetivos pais deverão aguardar pela presença do treinador ou
responsável da BBDouro ao ar livre, na área indicada como “Área de Espera” (mapa em anexo)
salvaguardando as distâncias de segurança.

2. O acesso ao escritório está limitado a 1 pessoa para além dos colaboradores BBDouro, pelo
que assuntos administrativos a serem tratados com o responsável da BBDouro poderão ser
por via digital.

3. Os balneários encontram-se limitados a 1 criança de cada vez. As crianças poderão utilizar os
balneários, mas a BBDouro aconselha a virem já preparadas para o embarque. A limpeza dos
balneários é da responsabilidade da Douro Marina.

4. Bens e pertences serão devidamente acondicionados pelos respetivos monitores em espaço
destinado para o efeito, já na área vedada, junto aos armazéns.

5. À chegada à área de armazenagem os alunos deverão obrigatoriamente desinfetar as mãos
recorrendo ao dispensador lá instalado para o efeito (1).

6. A entrada em armazém está limitada apenas a colaboradores BBDouro. Todo o material
necessário para a equipagem dos barcos será fornecido pelos Monitores.
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7. A distância entre barcos aquando da sua montagem, será tida em consideração por forma a
salvaguardar as distâncias de segurança entre alunos.

8. Cada monitor poderá ser responsável por 12 crianças.

9. O uso de máscara facial é facultativo para os alunos.

10. Os coletes serão lavados, desinfetados e isolados após cada utilização e respeitando um
período mínimo de 48h entre utilizações (2).

11. O embarque/desembarque será efetuado de forma gradual por forma a evitar uma densidade
maior que a desejável na rampa de acesso.

12. Após chegada a terra os coletes usados deverão ser entregues aos respetivos Monitores para
colocação em local especialmente destinado para o efeito (4) e posteriormente encaminhados
para área de desinfeção.

13. Caso seja necessária alguma troca de roupa a mesma terá que ser efetuada ao ar livre.

14. Após cada utilização os barcos serão lavados e os pontos mais sensíveis desinfetados.

15. Após a aula os alunos deverão proceder novamente à desinfeção das mãos.

16. Os alunos acompanhados dos respetivos monitores e/ou responsável da BBDouro deverão
aguardar pela presença dos pais na mesma “Área de Espera” referida no ponto 1.

Vila Nova de Gaia, 2 de setembro, 2020
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