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PLANO CONTINGÊNCIA À COVID-19 

 

 
No seguimento da Orientação 006/2020 da Direção Geral de Saúde, doravante designada por 
DGS, todas as comunicações feitas pelo Sistema Nacional de Saúde, doravante designado por 
SNS e considerando as evoluções da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19, 
causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, a direção aprovou e apresenta Plano de Ação para 
Prevenção da Transmissão e mitigação do impacto da infeção COVID-19.  

 

A COVID-19: TRANSMISSÃO, SINTOMAS E PREVENÇÃO  
 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  
 

• por contacto direto: através de gotículas que uma pessoa infetada transmite pela boca 
ou nariz quando fala, espirra ou tosse sem respeitar as regras de etiqueta respiratória, 
podendo estas entrar diretamente para a boca ou nariz de uma pessoa que está muito 
próxima;  

• por contacto indireto: através das mãos, que tocam em superfícies contaminadas com 
gotículas repelidas por pessoas infetadas e que depois são inadvertidamente levadas à 
cara, boca, nariz ou olhos sem a devida higienização.  

 
Os sinais e sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar, dores de cabeça, 
garganta, fadiga e dores musculares. A diarreia e o vómito também podem ocorrer, assim como 
a alteração do olfato. Nos casos mais graves, há pneumonia com dificuldade respiratória, 
falência dos rins e outros órgãos, podendo mesmo terminar em morte.  
Segundo Orientação 011/2020 da DGS relativa a medidas de prevenção da transmissão em 
estabelecimentos de atendimento ao público, salienta-se a importância de serem cumpridas as 
medidas essenciais na prevenção e controlo da COVID-19:  

 

• garantir condições de limpeza, higiene e desinfeção por todos os cidadãos e 
funcionários;  

• cumprimento de regras de etiqueta respiratória por todos os cidadãos e 
funcionários;  

• manter distância e espaço entre os cidadãos em todas as situações;  

• autovigilância de sintomas e abstenção social em caso de doença.  
 
 

 

LOTAÇÃO DO RECINTO 
 
A lotação do recinto foi diminuída em 50% por forma a garantir o distanciamento social e por 
consequência a prevenção de contágio da Covid-19. 
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O PLANO DE CONTINGÊNCIA: MANUAL DE BOAS PRÁTICAS  
 
A prioridade é garantir a segurança de todos os envolvidos, com medidas exequíveis e que 
permitam a realização de um evento com sucesso. Com este plano, a organização da Ottieland 
pretende informar todo o universo de frequentadores do Parque sobre a pandemia e as formas 
de mitigar os seus efeitos, tal como apresentar condições técnicas e metodologias de trabalho 
baseadas nas orientações das entidades competentes para que os eventos evoluam com 
segurança e tranquilidade.  
A organização pretende com este plano assumir o seu maior esforço e empenho no cuidado e 

acompanhamento dos seus frequentadores, apresentando uma série de procedimentos e 

metodologias que visam reduzir a possibilidade de contágio ao mínimo possível. No entanto, e 

dado o histórico que este vírus já deixou e todos os locais por onde já passou, não poderemos 

nunca garantir reduzir a 100% a probabilidade de não contágio. A organização da Ottieland não 

assume qualquer responsabilidade em casos de infeção por COVID-19, dentro ou fora da área 

do evento. 

Este plano pode ser atualizado a qualquer momento tendo por base a evolução da pandemia e 

novas orientações da DGS. 

 

 

O plano é composto por 5 componentes essenciais:  
 

1. Coordenação do Plano e das Ações;  

2. Metodologias de Prevenção comuns a todos os frequentadores do recinto;  

3. Procedimentos Específicos de cada Atividade/Produto;  

4. Snack Bar e bilheteira 

5. Reação em caso de identificação de um caso suspeito.  
 

 

1. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES  
 
1.1. A coordenação do Plano de Contingência COVID-19 é da responsabilidade do diretor técnico 
do evento, Ricardo Rodrigues, que poderá ser contactado a qualquer momento para 966632730 
ou geral@anoki.pt;  
1.2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador, 
que tem o dever de fazer a articulação devida com as possíveis autoridades competentes (DGS 
ou SNS);  

1.3. Qualquer questão que membro, empregado ou não, da comunidade possa ter relativa ao 
plano de contingência, deverá ser esclarecida pelo coordenador  
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 2. METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO COMUNS A TODOS OS FREQUENTADORES DO 

RECINTO  
 
2.1. Regras de Conduta:  
 
Etiqueta Respiratória, Higienização das mãos e Distância social: Numa primeira fase é necessário 
sensibilizar toda a comunidade, trabalhadores, passantes e utentes para procedimentos básicos.  
2.1.1. Regras de Etiqueta Respiratória: 

 

Para informação e sensibilização tanto de colaboradores como de utentes do espaço, serão 
utilizados posters informativos da DGS com as regras de etiqueta respiratória que todos deverão 
cumprir.  

 

2.1.2. Regras de Higienização das mãos:  
 

2.1.2.1. Disponibilizamos em todas as nossas Casas de Banho água, sabão e toalhetes de 
papel descartável individuais;  

2.1.2.2. Dispomos de posters informativos do correto procedimento para lavagem de 
mãos;  

2.1.2.3. Sensibilizamos colaboradores e utentes a lavar e desinfetar as mãos antes e 
após qualquer atividade;  

2.1.2.4. Dispomos de dispensadores de gel desinfetante alcoólico nos principais pontos 
de passagem e atividade do recinto e snack bar;  

 
2.1.3. Distância Social: ´ 
 

2.1.3.1. Evitaremos ao máximo o contacto próximo entre colaboradores e utentes do 
espaço;  

2.1.3.2. O atendimento na receção tem um balcão alto que permite distância superior a 
1,5m entre o utente e o colaborador;  

2.1.3.3. Reduzimos a capacidade máxima do recinto, a fim de evitar grandes 
ajuntamentos, permitindo manter a distância social, vantagem que temos em ser um espaço ao 
ar livre;  

2.1.3.4. Sensibilizamos colaboradores e utentes a manter entre si uma distância mínima 
de 1,5m.  

2.1.3.5. Criados corredores e circulação por forma manter coordenado o acesso a todos 
os equipamentos do recinto e evitar o contacto físico; 

2.1.3.6. Distancia de 2m entre toalhas em utentes que não habitem no mesmo agregado 
familiar. Colocação de placas informativas na zona de lazer; 

2.1.3.7. Distância de pelo menos 3m entre guarda-sóis em utentes que não habitem no 
mesmo agregado familiar. Colocação de placas informativas na zona de lazer; 

  
2.2. Informação aos Colaboradores:  
 
A organização da Ottieland passou a todos os seus colaboradores o seu Plano de Contingência e 
Manual de Boas Práticas, para que todos pudessem estar a par da pandemia, dos seus sintomas, 
dos procedimentos a seguir em cada atividade e processo tal como as básicas regras de conduta, 
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 nomeadamente no que diz respeito a etiqueta respiratória, lavagem e higienização das mãos, 
distância social, desinfeção e utilização de equipamento de proteção individual.  
 
 
 
2.3. Vigilância de Sintomas de Infeção por COVID-19:  
 
2.3.1. Colaboradores: 
 

2.3.1.1. Os colaboradores farão autovigilância em casa aos sintomas mais frequentes, 
informando o coordenador do plano caso identifiquem algum sintoma e contactando o 
SNS para mais instruções;  

2.3.1.2. Será medida temperatura corporal dos colaboradores 2x por dia, reagindo de 
acordo com o presente plano caso a temperatura se mostre superior a 38ºC;  

2.3.1.3. Se um colaborador durante funções identificar infeção respiratória, tosse ou 
febre sem outro motivo aparente, abandonará as suas funções e será substituído.  

 
2.3.2. Utentes:  
 

2.3.2.1. Os utentes serão aconselhados a não comparecer se demonstrarem algum 
sintoma de infeção: febre, tosse, falta de ar ou dores;  

2.3.2.2. Os utentes serão informados que a Organização poderá medir a sua 
temperatura corporal, reservando o direito de a recusar caso a temperatura se revele 
superior a 38ºC;  

2.3.2.3. Caso se identifique sintoma de um menor de idade não acompanhado, 
reservamos o direito de o encaminhar à sala de isolamento, passando o processo para 
o coordenador do plano de contingência e informando o Encarregado de Educação;  

 
2.4. Equipamentos de Proteção Individual:  
 

2.4.1. Todos os utentes são obrigados a utilizar máscara de proteção individual no 
recinto, exceto na zona aquática, pelo que não será permitida a entrada a quem não 
possuir máscara;  

2.4.2. Luvas e viseiras são facultativas;  

2.4.3. Temos disponíveis máscaras para venda em caso de necessidade;  

2.4.4. Garantimos que todos os nossos colaboradores utilizarão o equipamento de 
proteção individual mais adequado consoante a tarefa em execução;  

2.4.5. Sensibilizamos tanto colaboradores como utentes a manter sempre a distância 
social mínima de 1,5m, tal como a manter uma regular e adequada higienização das 
mãos;  

2.4.6. Fornecemos gel desinfetante para as mãos em vários pontos diferentes do 
recinto.  

 
2.5. Plano de Limpeza e Higienização:  
 

2.5.1. Casas de Banho: foram duplicados de frequência e reajustados os planos de 
limpeza e higienização das WC;  

2.5.2. Balcões de Atendimento: os nossos balcões passaram a ser desinfetados com 
produto alcoólico de hora a hora, se utilizados;  
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 2.5.3. Acessórios e Utensílios: acessórios e utensílios com grande frequência de 
utilização, como TPAs Multibanco, Caixas registadoras, Tablets, Computadores, 
Teclados, Ratos, Preçários em acrílico, Interruptores, entre outros, são desinfetados com 
produto alcoólico de hora a hora;  

2.5.4. A organização garante lavagem a altas temperaturas do vestuário utilizado nas 
atividades e outros acessórios disponibilizados, de clientes e colaboradores;  

2.5.5. Está garantida higienização e/ou desinfeção de todos os equipamentos utilizados, 
após cada atividade, de acordo com as regras aplicadas a cada tipo.  
 

 

3. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA ATIVIDADE OU PRODUTO  
 
3.1. Insufláveis aquáticos: 
 

3.1.1. A ocupação máxima instantânea de cada equipamento foi reduzida;  

3.1.2. Criadas zonas distintas para acesso e saídas do equipamento;  

3.1.3. Obrigatória a utilização de máscara se os elementos de uma equipa não forem 
todos residentes na mesma habitação 

 
3.2. Percursos pedestres e de Orientação:  
 

3.2.1. A organização garante desinfeção das cartas topográficas, bússolas e canetas 
fornecidas para esta prova, antes e após cada sessão;  

3.2.2. Será sempre recomendada lavagem e higienização das mãos antes da sessão, para 
poderem partilhar estes equipamentos durante a atividade;  

3.2.3. Obrigatória a utilização de máscara se os elementos de uma equipa não forem 
todos residentes na mesma habitação.  

 
3.3. Paintball e Paintball Kids:  

 
3.3.1. Todas as armas/marcadores de Paintball ou Paintball Kids serão limpos com água 
e sabão no final de cada sessão e desinfetados com solução alcoólica ou com processo 
de ozono;  

3.3.2. Todas as máscaras serão limpas com água e sabão, desinfetadas com solução   
ou processo de ozono e ficarão de quarentena um período mínimo de 24h antes da 
próxima utilização;  

3.3.3. Todos os equipamentos de tecido, coletes, camuflados, fatos macaco, proteções 
de pescoço ou braçadeiras, serão lavados em máquina a 60ºC após cada sessão ou 
desinfetados com processo de ozono.  

 
3.4. Passeios Jipe TT:  

 
3.4.1. Apenas será permitido o passeio de jipes a grupos do mesmo agregado familiar; 

3.4.2. Será sempre recomendada lavagem e higienização das mãos antes da sessão, para 
poderem partilhar estes equipamentos durante a atividade;  
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4. SNACK BAR E BILHETEIRA 
 
4.1. Serão disponibilizados dispensadores de álcool gel para uma frequente higienização das 
mãos em ambas as zonas;   
4.2. Afixados posters informativos com as regras de etiqueta respiratória; 

4.3. As filas de acesso à bilheteira e balcão de snack bar, terão um corredor específico e com 
marcas no chão indicativas do distanciamento social; 

4.4. Garantida a distância entre as mesas da esplanada; 

4.5. Deverão utentes e colaboradores utilizar máscara, podendo apenas os utentes retirá-la, 
aquando do momento da refeição.  

4.6. Recomendado o pagamento por meio digital ou TPA na bilheteira e evitado o 
manuseamento de dinheiro através do uso de máquinas automáticas de trocos;  
4.7. Frequência de limpeza e higienização da zona de pagamentos e balcão de recolha de comida 
aumentada. 
 

 

6. REAÇÃO EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO  
 
6.1. Segundo Orientação 02A/2020 da DGS, é considerado caso suspeito:  
 

6.1.1. doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória) sem outra etiologia que explique o quadro, acumulado com histórico de 
viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias antes do 
início dos sintomas; OU  

6.1.2. doente com infeção respiratória aguda acumulada com contacto com caso 
confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 nos 14 dias antes do início dos 
sintomas; OU  

6.1.3. doente com infeção respiratória aguda grave requerendo hospitalização sem 
outra etiologia;  

 
6.2. Em caso de suspeita de infeção por próprio ou de terceiro, todos os membros da 
comunidade têm o dever de contactar imediatamente o coordenador do Plano de Contingência;  
 
6.3. Tratando-se de um caso suspeito em staff, o colaborador não virá trabalhar e a organização 
fará o rastreio dos anteriores contactos do colaborador nos 14 dias antes do surgimento do(s) 
sintoma(s) e este terá de entrar em contacto com a linha do SNS 24;  
 
6.4. Se a suspeita for identificada antes da entrada do utente no recinto, a organização reserva 
o direito a impedir a sua entrada e recomendará contacto com SNS;  
 
6.5. Verificando o coordenador a relevância da suspeita, a pessoa será dirigida para a sala de 
isolamento que estará localizada junto ao posto de primeiros socorros;  
 
6.6. Ao dirigir-se para a sala de isolamento (ou ser dirigido, no caso de menor de idade), o 
suspeito não deverá tocar em qualquer superfície e a pessoa que o acompanha usará 
equipamento de proteção (máscara, fato e luvas);  
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 6.7. O coordenador do plano comunica imediatamente o caso às Autoridades de Saúde, sendo 
a partir daí seguidas as instruções dadas pelo SNS;  
 
6.8. Tratando-se de um participante menor de idade de um evento de grupo, será 
imediatamente avisado o organizador do grupo, para que a informação seja passada ao 
Encarregado de Educação com a maior brevidade possível;  
 
6.9. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas. Aplica-
se apenas exceção a menores de idade, que serão acompanhados por colaborador devidamente 
protegido;  
 
6.10. Qualquer caso suspeito será comunicado ao SNS e serão seguidas as devidas instruções e 
medidas de higienização e desinfeção definidas elas Autoridades de Saúde e o Parque procurará 
definir quais os circuitos e interações da pessoa suspeita, iniciando um período de vigilância 
ativa dos contactos próximos;  

 

6.11. Na limpeza e desinfeção de área de isolamento onde esteve pessoa suspeita ou 
confirmada, serão seguidas as indicações da Orientação 014/2020, que indicam que devemos 
esperar pelo menos 20 minutos pela saída da pessoa e preparar na altura solução de lixívia 5% 
(1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água). Primeiramente lavar-se-ão as superfícies com 
água e detergente, depois espalha-se a solução de lixívia que se deixa atuar durante 10min para 
só depois enxaguar com água quente e deixar secar ao ar.  

 

6.12. Todo o lixo resultante, será recolhido e tratado por empresa certificada para o efeito;  
 

ÁREA DE ISOLAMENTO PARA CASO SUSPEITO 
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PERCURSOS PARA ENCAMINHAMENTO DE CASO SUSPEITO PARA ZONA DE 

ACOLHMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


