
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

BBDOURO – PASSEIOS 

 

Sumário: 

 

Este plano visa primeiramente o assegurar 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 a evolução 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. 

 

 

Ações e Procedimentos: 

 

1. Lotação das embarcações para passeios turísticos reduzida de 12 para 6. Lotação das 

embarcações para batismos de vela reduzida de 5 para 3. No caso dos participantes serem 

familiares a viver na mesma casa, não se aplicam estas reduções. 

 

 

2. Ponto de encontro ao ar livre, junto de “Porta de Acesso aos Barcos” em espaço amplo 

respeitando as normas de distanciamento social (Área Espera – Mapa anexo). 

 

 

3. Bens e pertences serão devidamente acondicionados pelos respetivos Skippers no interior da 

embarcação ou em espaço destinado para o efeito. 

 

 

4. Pertences cujos alunos não queiram levar para bordo serão colocados em sacos lavados e 

desinfetados, e levados pelos respetivos Skippers para um espaço destinado para esse efeito. 

 

 

5. É obrigatória a desinfeção de mãos antes e após o passeio. Todos os Skippers terão em sua 

posse embalagens de álcool-gel cuja utilização poderá ser solicitada ao longo de toda a 

actividade. Existem vários pontos de distribuição disponíveis (Pontos de desinfeção (1) – 

Mapa anexo). 

 

 

6. O uso de máscara facial é facultativo para grupos privados. Para saídas em regime de não 

exclusividade, o uso de máscara facial é obrigatório. Máscaras cirúrgicas de 3 camadas 

poderão ser levantadas em ponto específico (2).  

 

 

7. É obrigatória a desinfeção do calçado imediatamente antes da entrada para as embarcações. 

Será instalado um tapete de desinfeção (4) à base de Hipoclorito de Sódio diluído, na zona de 

embarque/desembarque. 
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8. O embarque/desembarque será efetuado de forma gradual por forma a evitar uma densidade 

maior que a desejável naquela área. 

 

 

9. O acesso à área interior da embarcação está limitado ao uso de casa-de-banho. Todos os 

restantes acessos são apenas autorizados a membros da tripulação. 

 

 

10. Após utilização, as máscaras deverão ser depostas pelos próprios em local especificamente 

destinado para o efeito e devidamente assinalado (4). 

 

 

11. Após a atividade, a embarcação será lavada e pontos mais sensíveis desinfetados. 

 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 11 de maio, 2020 
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4. Desinfeção Calçado

Areas
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