
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

BBDOURO – EVENTOS 

 

Sumário: 

 

Este plano visa primeiramente o assegurar todas as condições de segurança sanitária a 

clientes e colaboradores no estrito cumprimento das normas legais vigentes e normas 

relativas a certificações consignadas à BBDouro 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 serem um fator de segurança acrescido. 

 

Face à permanente evolução da situação epidemiológica, 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 inicialmente elaborado com base em normas e conhecimento à data de 11 de 

maio de 2020 e atualizado à data de 3 de setembro de 2020.  

 

 

Ações e Procedimentos: 

 

Check in à entrada do recinto, com avaliação da temperatura corporal, avaliação de 

sintomas, fornecimento de máscara facial descartável e desinfeção das mãos.  

 

1. Ponto de encontro, preparação, briefing e de-briefing efetuados ao ar livre em espaço 

amplo respeitando as normas de distanciamento social (Área Espera/Anfiteatro – 

Mapa anexo). 

 

2. Circulação por circuitos definidos de entrada e saída diferenciados e devidamente 

assinalados. 

 

3. Bens e pertences serão devidamente acondicionados pelos respetivos Skippers em 

espaço destinado para o efeito. 

 

4. Desinfeção frequente das mãos. Todos os Skippers terão em sua posse embalagens 

de álcool-gel cuja utilização poderá ser incentivada ao longo de toda a atividade. 

Existem vários pontos adicionais de distribuição disponíveis (Pontos de desinfeção (1) 

– Mapa anexo). 

 

5. Uso obrigatório de máscara facial durante o evento e toda a permanência do evento 

(são autorizadas máscaras sociais se tiverem sido colocadas no dia). As máscaras 

devem ser trocadas sempres que molhadas. Máscaras cirúrgicas de 3 camadas 

estarão disponíveis em pontos específicos (2). 
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6. Coletes serão desinfetados e isolados após cada utilização. Estarão disponíveis em 

locais assinalados no mapa (3). 

 

7. Caso seja solicitado, serão distribuídos corta-ventos também previamente lavados e 

desinfetados. 

 

8. Obrigatória a desinfeção do calçado imediatamente antes da entrada para as 

embarcações. Será instalado um tapete de desinfeção (6) à base de Hipoclorito de 

Sódio 2%, na zona de embarque/desembarque. 

 

9. O embarque/desembarque será efetuado garantindo as regras de distanciamento 

social. 

 

10. Após chegada a terra, os coletes usados deverão ser entregues ao respetivo Skipper 

para colocação em local especialmente destinado para o efeito (5) e posteriormente 

encaminhados para área de desinfeção. 

 

11. Após utilização, as máscaras deverão ser depositadas pelos próprios, no local 

designado para o efeito (4).  
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Caracterização específica de evento 

Nome: Lusíadas Saúde Porto Sailing 2020 

Datas: 12 e 13 de setembro + 18 a 20 de setembro de 2020 

Base do evento: Douro Marina 

Número total de participantes:  

12 e 13 de Setembro – 54 Atletas  

18 de Setembro – 66 Atletas 

19 de Setembro – 180 Atletas (Regata do Infante) + 45 convidados  

20 de Setembro – 66 Atletas 

 

Eventos Sociais promovidos pela organização: Nenhum 

Processo diário: O Check In será realizado em zona exterior, entre as 9h e as 10h. Á 

entrada do recinto do evento será fornecida máscara cirúrgica, solicitada desinfeção 

das mãos e efetuada triagem a todos os atletas, convidados e funcionários envolvidos 

no evento, com avaliação de temperatura corporal e avaliação de sinais e sintomas 

de suspeita de COVID-19, por equipa de profissionais de saúde. 

Apoio médico: Durante o evento o apoio médico estará a cargo da Lusíadas Saúde 

em local identificado para o efeito. 

Alimentação: Será fornecida refeição a todos os envolvidos no evento em espaço 

próprio, utilizando preferencialmente palamenta descartável. Atendendo à 

impossibilidade de criação de barreiras físicas no espaço de refeição, é da 
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responsabilidade individual o cumprimento das regras de segurança e prevenção da 

expansão da infeção por COVID-19. 

Código de Conduta / Termo de responsabilidade: Todos os praticantes e equipas 

técnicas devem assinar o Termo de responsabilidade, no qual é assumido o 

compromisso pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por 

COVID-19, bem como o risco de contágio durante a prática desportiva. (Anexo 1). 

Responsabilização de todos os envolvidos no evento: Será fornecida informação a 

todos os participantes no evento contendo os principais alertas e medidas de 

prevenção de expansão da infeção por COVID-19. (Anexo 2) 

Espaços físicos em utilização:  

1. Balneários – A utilização dos balneários da Douro Marina, deve respeitar as regras 

aplicadas pela mesma entidade. Pelo que a organização aconselha os velejadores 

a utilizar o mínimo possível os espaços fechados durante o evento 

desaconselhando o uso dos balneários, em alternativa devem vir equipados de 

casa. 

2. WC’s – A utilização de WC’s, deve respeitar as regras aplicadas pela Douro Marina 

(com controlo de acesso e restrição de mais do que um utilizador em simultâneo). 

3. Sala de refeições – Definido um espaço aberto para o efeito pela Douro Marina. 

4. Área de Isolamento – Identificada uma área para o efeito, perante a deteção de 

um caso suspeito de COVID-19.Mapa anexo (7)  

5. Espaço para recolha de EPI´s – Serão oferecidos, a todos os participantes, 

máscaras cirúrgicas e será também disponibilizado álcool gel em todos os barcos, 

para além dos vários pontos espalhados pela Douro Marina. O local de deposição 

de máscaras utilizadas está assinalado no mapa anexo (4) 

Todos os espaços – interiores e exteriores: Será colocada sinalética no chão para 

indicar o sentido de circulação dos participantes. Além desta sinalética, colaboradores 
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da BBDouro reforçarão a necessidade de cumprir o circuito preconizado para evitar o 

cruzamento de pessoas. 

Procedimento de gestão de crise 

Definição de caso suspeito de infeção por COVID-19 

Pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com: 

tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual)  

ou febre (temperatura ≥ 38.0°C) 

ou dificuldade respiratória / dispneia 

 

a. Caso apresente sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, no decorrer do 

evento dentro do recinto, deve deslocar-se ao Posto Médico e seguir as 

orientações recebidas. 

 

b. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19, este será encaminhado 

por um só funcionário para a área de isolamento (de acordo com os critérios 

definidos pela DGS) e identificada para o efeito através do circuito definido, 

garantindo que a máscara cirúrgica não é retirada, e que as mãos são 

higienizadas. 

 

c. Na área de isolamento será contactada a linha SNS24, dando cumprimento às 

indicações recebidas. 

 

d. A área de isolamento será higienizada de acordo com as determinações 

específicas da DGS para o efeito, no final da sua utilização.  

 

e. Dever de todos os envolvidos no evento se suspeitos de COVID-19: Caso 

apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, antes de se 

deslocarem ao recinto do evento, devem contactar o SNS24 (808 24 24 24) e 

seguir as recomendações transmitidas. 
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ANEXO 1 – Código de Conduta / Termo de responsabilidade 
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Anexo 2 - COVID-19 – Medidas de prevenção e controlo da infeção 

 

RECOMENDAÇÕES PARA TODOS OS PARTICIPANTES

▪ Caso apresente sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, antes de se deslocar ao
recinto do evento, deve contactar o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as recomendações
transmitidas;

▪ É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto do evento;

▪ Á entrada do recinto do evento será efetuada triagem a todos os envolvidos no
evento, com avaliação de temperatura corporal e monitorização de sinais e sintomas
de suspeita de COVID-19, por equipa de profissionais de saúde;

▪ Higienizar as mãos com solução alcoólica ou com água e sabão à entrada e à saída do
recinto do evento;

▪ Cumprir as regras de distanciamento social idealmente de 2 metros (exceto
coabitantes);

▪ Cumprir as medidas de etiqueta respiratória (tossir para o antebraço/braço ou para
um lenço de papel) e evitar tocar no nariz, olhos e boca;

▪ Todos os espaços (interiores e exteriores) terão sinalética no chão para indicar o
sentido de circulação de forma a evitar o cruzamento de pessoas;

▪ Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários no interior do recinto;

▪ Durante a pausa para refeição, é fundamental que retire a máscara apenas no
momento em que inicia a refeição. Não partilhe comida ou objetos com outros e
cumpra o distanciamento de 2 metros;

▪ A organização aconselha os velejadores a utilizar o mínimo possível os espaços
fechados durante o evento desaconselhando o uso dos balneários, em alternativa
devem vir equipados de casa;

▪ Caso apresente sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, no decorrer do evento
dentro do recinto, deve deslocar-se ao Posto Médico e seguir as orientações
recebidas;

▪ É da responsabilidade individual o cumprimento das regras de segurança e prevenção
da expansão da infeção por COVID-19.

COVID-19
Medidas de prevenção e controlo da infeção
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Anexo I – Etiqueta Respiratória 
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ANEXO II – Higienização das mãos 
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ANEXO III – Correta utilização da máscara 
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ANEXO IV – Medidas seguras durante as pausas e as refeições 
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ANEXO V – Higienização da área de isolamento de suspeito COVID-19 

 

 


