
 

 

 

Comunicado 

 

O Município de Peniche reabriu a 1 de junho de 2020 o seu Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo dando cumprimento à legislação 

vigente, ao seu regulamento interno e às orientações da Direção Geral de 

Saúde.  

Após as fases anteriores onde se executou a implementação e estabilização 

de procedimentos passar-se-á, agora, à quinta fase do plano de reabertura 

do parque de campismo no próximo dia 1 de julho, sendo necessário 

manter o compromisso até agora demonstrado tanto por clientes como por 

funcionários e o cumprimento rigoroso de um conjunto de regras, que 

passamos a indicar.    

 

1. Os Serviços do Parque elaboraram em conjunto com os serviços de 

Proteção Civil e Segurança e Saúde no Trabalho um Plano de 

Contingência – COVID19, em conformidade com as recomendações 

da Direção Geral de Saúde, que ficará afixado na Receção e deverá 

ser cumprido por todos. Podem consultar este Plano no Site do 

Município, ou pedi-lo por email.   
 

2. Para efeitos de despiste de sintomas, irá manter-se aquando do 

check-in e sempre que possível, na entrada do parque, o controlo de 

temperatura de todos os campistas, não sendo feito qualquer 

registo escrito dos valores medidos. Será recusada a entrada a quem 

não se disponibilizar a este procedimento, ou tiver temperatura igual 

ou superior a 38º; 

 

3. Mantendo-se a necessidade de controlo efetivo dos espaços, 

equipamentos comuns e demais estruturas do parque o Município 

definiu as seguintes medidas:  

 

a. A Lotação do Parque fica definida nos 1500 clientes; 



 

 

 

b. Apenas são permitidos clientes (agregado) com equipamento 

já instalado, todos os clientes na entrada e saída serão 

identificados.  

 

c. Deverá ser atualizada a ficha de cliente com indicação do 

agregado. Para entrar no parque os clientes têm 

obrigatoriamente de ter os pagamentos em dia e a ficha de 

cliente atualizada; 

 

d. Apenas serão admitidos Campistas/clientes Passantes 

(material circulante, não pode estar desocupado) nas 

seguintes condições:  

 

i. Horário e dias de check-in e check-out para Campistas 

Passantes:  

1. Check-in de segunda a quinta-feira das 14h às 

17h30m; 

2. Check-out das 9h às 11h30m.  

 

ii. Campistas Passantes com tenda: 

1. Bloco 2: 

a. Ou 8 Tendas até 9 m2; 

b. Ou 4 Tendas de 9 a 12 m2; 

c. Ou 2 Tendas de 12 a 15 m2; 

d. Não são permitidas tendas maiores de 15 

m2; 

e. Máximo de 50 clientes. 

 

2. Bloco 4  

a. Ou 8 Tendas até 9 m2; 

b. Ou 4 Tendas de 9 a 12 m2; 

c. Ou 2 Tendas de 12 a 15 m2; 

d. Não são permitidas tendas maiores de que 

15 m2; 

e. Máximo de 50 Clientes. 

A admissão para esta zona fica condicionada à conclusão dos trabalhos no 

respetivo bloco.  



 

 

 

3. Bloco 6 

a. Ou 8 Tendas até 9 m2; 

b. Ou 4 Tendas de 9 a 12 m2; 

c. Ou 2 Tendas de 12 a 15 m2; 

d. Não são permitidas tendas maiores de que 

15 m2; 

e. Máximo de 50 Clientes. 

 

iii. Campistas Passantes com autocaravana ou caravana: 

1. Bloco 4 

a. Máximo 10 equipamentos; 

b. Máximo 50 Clientes; 

A admissão para esta zona fica condicionada à conclusão dos trabalhos no 

respetivo bloco.  

 

2. Bloco 6 

a. Máximo 20 equipamentos; 

b. Máximo 100 Clientes; 

 

O não cumprimento do estipulado neste ponto leva à recusa de admissão 

para acesso, alojamento e permanência no parque.   

 

e. Apenas serão admitidas novas admissões (para colocação de 

equipamento permanente) até ao máximo de 430 

Equipamentos. O Check-in para estas admissões efetuar-se-á 

de segunda a quinta-feira das 14h às 17h30m. Os novos 

equipamentos permanentes não podem ser instalados em 

locais de material circulante; 

 

f. Atendendo à diminuição da Lotação do Parque, os convidados 

poderão ser suspensos de entrada, situação dependente do 

número de pessoas presentes no interior do parque; 

 

 

4. A entrada e saída de pessoas e viaturas será controlada pelos 

colaboradores, não estando ainda em funcionamento os cartões de 



 

 

acesso às cancelas. O check-in será efetuado obrigatoriamente na 

receção dentro do seu horário de funcionamento (não são permitidas 

entradas sem check-in prévio na receção).  

 

5. Não serão permitidos banhos quentes e a utilização da lavandaria por 

clientes externos. Os despejos para autocaravanas e/ou caravanas 

ficam condicionados a 2 equipamento de cada vez, não podendo 

estes clientes utilizar as demais instalações comuns (Balneários, 

Casas de banho, Cozinhas, Tanques, Sala de Convívio e Lavandaria). 

 

6. Em todo o parque de campismo, nas deslocações ou passeios, dentro 

de qualquer infraestrutura de utilização comum, blocos sanitários ou 

Receção é obrigatório cumprimento do estipulado pela DGS relativo 

à utilização de máscara. Apenas dentro da sua unidade 

(equipamento) fica dispensado o uso de máscara; 

 

7.  Não são permitidas festas ou eventos que aglomerem mais de 10 

Clientes/campistas, e sempre que exista contacto social entre 

campistas de diferentes unidades ou agregados familiares deve ser 

cumprida a etiqueta respiratória com a utilização de mascara; 

 

8.  As deslocações presenciais à Receção devem ser evitadas, fazendo-

o apenas em caso de necessidade; 

 

9.  Todos os pagamentos a efetuar, preferencialmente devem ser por 

via de cartão bancário, evitando o uso de notas e moedas; 

 

10.  De forma a garantir as regras de afastamento social nos blocos 

sanitários e nas lavagens de loiça/tanques, foram limitados e 

encerrados alguns espaços devendo os Campistas respeitar as 

indicações afixadas; 

 

11.  Não é permitida a permanência em áreas comuns (Receção, Sala 

convívio, Balneários/Wc, Cozinhas, Tanques, Lavandaria, etc.) de 

mais de 5 campistas, devendo aguardar a vez à porta desse espaço 



 

 

(mantendo o distanciamento social) e só entrar quando sair outro 

utente; 

 

12.  O acesso e utilização das zonas comerciais e de restauração deverão 

seguir as regras impostas pela Direção Geral de Saúde; 

 

13.  A utilização de Espaços e Equipamentos Desportivos, bem como, do 

Parque Infantil, deverão seguir as regras impostas pela Direção Geral 

de Saúde; 

 

14.  Todos os casos suspeitos de contágio ou infeção devem ser 

reportados na receção ou portaria do parque, devendo os suspeitos 

entrar imediatamente em contacto com a Linha SNS 24 (808 24 24 

24). 

 

 

O Município e os Serviços do Parque apelam a todos os campistas para o 

cumprimento rigoroso destas regras e do Plano de Contingência, que 

permitem manter o Parque aberto e em condições de segurança para 

todos, procedendo à recusa de admissão para acesso, alojamento e 

permanência no parque a quem não cumpra o estipulado.  

  



 

 

 

Plano de contingência COVID-19  

Plano Interno – PMCCP - Clientes 

 

1 – Níveis de Responsabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

  

Clientes

SNS - 24 

(808 24 24 24)

Receção ou 
Portaria

Equipa de Coordenação 

PC ou HSST

Comunicar

Comunicar

Comunicar

Em Caso 

Suspeito 



 

 

2 – Sintomatologia da Infeção 

 

 

 

 

 

3 – Protocolo  

a) Procedimentos básicos para higienização das mãos (água e sabão); 

b) Procedimentos de etiqueta respiratória - ao tossir e espirrar, cobrir a 

boca e o nariz com um lenço de papel ou com o antebraço e nunca com a 

mão, e de imediato colocar o lenço no lixo; 

c) Procedimentos de limpeza - limpar frequentemente as superfícies ou 

objetos mais sujeitos a contacto com as mãos, como mesas e teclados; 

d) Procedimentos de conduta social - evitar contacto pessoal de saudação 

como apertos de mãos, beijos e abraços; 

e) Ventilação frequente - através do arejamento frequente de todos os 

espaços fechados; 

f) Avaliação da necessidade de participar em eventos ou iniciativas públicas. 

 

 

Critérios 

Clínicos

• Febre

• Tosse

• Dificuldade 
respiratória e

Critérios 

Epidemiológicos

• História de viagem para áreas com 
transmissão comunitária  ativa nos 14 
dias anteriores ao inicio dos sintomas; 

• Contacto com caso confirmado ou 
provável de infeção por COVID-19, nos 
14 dias antes do inicio dos sintomas;

• Profissional de saúde ou pessoa que 
tenha estado numa instituição de 
saúde onde são tratados doentes com 
COVID-19;



 

 

4 – Procedimento clientes 

1. Auto monitorização de sintomas  

Os clientes que têm equipamento no parque e possuírem sintomas da 

COVID-19 devem permanecer no seu domicilio e contactar a linha SNS 24 

(808 24 24 24) para comunicar essa situação, informando posteriormente 

o parque.  

2. Controlo de temperatura  

Os clientes, sempre que possível, têm de fazer controlo de temperatura na 

entrada, só sendo permitida a entrada a clientes com temperatura corporal 

inferior aos 38 graus. 

3.  Proteção individual  

Em todo o parque de campismo, nas deslocações ou passeios, dentro de 

qualquer infraestrutura de utilização comum, blocos sanitários ou Receção 

é obrigatória a utilização de máscara. Deve ser assegurado um 

distanciamento social de 2 metros sempre que possível.   

O cumprimento do referido anteriormente não dispensa a observância e 

cumprimento escrupuloso das demais medidas mencionadas pela DGS e 

OMS, nomeadamente, etiqueta respiratória, distanciamento social e auto 

monitorização de sintomas.  

4.  Protocolo limpeza 

Os serviços do parque têm uma empresa de limpeza que assegura a 

higienização (limpeza e desinfeção) dos balneários uma vez por dia, na 

época baixa e duas vezes por dia, na época alta. Para além disso está uma 

equipa que entre as 8h e as 20h passa de duas em duas horas para limpar e 

desinfetar interruptores, puxadores, balcões e superfícies onde possa haver 

contacto.  

5. Sala de Isolamento 

A(s) sala(s) de isolamento serão a sala de primeiros socorros ou a sala de 

convívio, com auxilio de um WC químico colocado no local para o efeito, 

estando equipadas com o material e equipamento necessário e obrigatório 

considerando os requisitos exigidos pela DGS. 

  

  



 

 

Plano de contingência COVID-19  

Plano Interno – PMCCP –Trabalhadores  

1 – Níveis de Responsabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas as instruções serão transmitidas no momento pela Equipa de Coordenação ao 

Técnico Superior.  

  

Trabalhador

Vigilância, Portaria, Manutenção, Limpeza, Receção, 
Cliente 

Receção

Técnico Superior 

Equipa de Coordenação

PC ou HSST

Comunicar

Comunicar

Comunicar

Em Caso 

Suspeito 



 

 

2 – Sintomatologia da Infeção 

 

 

 

3 – Protocolo  

a) Procedimentos básicos para higienização das mãos (água e sabão); 

b) Procedimentos de etiqueta respiratória - ao tossir e espirrar, cobrir a 

boca e o nariz com um lenço de papel ou com o antebraço e nunca com a 

mão, e de imediato colocar o lenço no lixo; 

c) Procedimentos de limpeza - limpar frequentemente as superfícies ou 

objetos mais sujeitos a contacto com as mãos, como mesas e teclados; 

d) Procedimentos de conduta social - evitar contacto pessoal de saudação 

como apertos de mãos, beijos e abraços; 

e) Arejar frequentemente os espaços fechados; 

f) Avaliar a necessidade de participar em eventos ou iniciativas públicas. 

 

4 – Procedimento Trabalhadores 

1. Auto monitorização de sintomas  

Os Trabalhadores se tiverem sintomas devem permanecer no seu domicilio 

e contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) para comunicar essa situação, 

Critérios 

Clínicos

• Febre

• Tosse

• Dificuldade 
respiratória e

Critérios 

Epidemiológicos

• História de viagem para áreas com 
transmissão comunitária  ativa nos 14 
dias anteriores ao inicio dos sintomas; 

• Contacto com caso confirmado ou 
provável de infeção por COVID-19, 
nos 14 dias antes do inicio dos 
sintomas;

• Profissional de saúde ou pessoa que 
tenha estado numa instituição de 
saúde onde são tratados doentes com 
COVID-19;



 

 

informando posteriormente os serviços do parque ou o seu responsável 

hierárquico.  

2. Controlo de temperatura  

Todos os trabalhadores devem medir a temperatura corporal 

preferencialmente em dois momentos, quando o respetivo horário laboral 

assim o permite – manhã e após a pausa para almoço/refeição (no caso de 

horários de jornada continua, deve ser medida a temperatura entre as três 

horas e as três horas e meia de serviço), não sendo efetuado registos.  

É registado que o controlo foi efetuado e a hora do mesmo. Só é permitida 

a entrada e a permanência a trabalhadores com temperatura corporal 

inferior aos 38 graus. 

3.  Proteção individual  

O uso de máscara é obrigatório no interior dos edifícios e sempre que os 

serviços a executar o possibilitem. Apenas fica dispensado o uso de máscara 

em tarefas de maior esforço físico ou em alturas que o calor intenso o 

desaconselhem. Deve ser assegurado um distanciamento social de 2 metros 

sempre que possível.   

Sempre que haja proximidade com clientes/campistas é obrigatório o uso 

da máscara.  

O cumprimento do referido anteriormente não dispensa a observância e 

cumprimento escrupuloso das demais medidas mencionadas pela DGS e 

OMS, nomeadamente, etiqueta respiratória, distanciamento social e auto 

monitorização de sintomas.  

4.  Protocolo limpeza 

Os serviços do parque têm uma empresa de limpeza que assegura a 

higienização (limpeza e desinfeção) dos balneários uma vez por dia, na 

época baixa, e duas vezes por dia na época alta. Sempre que for possível 

serão efetuadas mais uma ou duas higienizações aos diferentes espaços.  

Para além disso está uma equipa que entre as 8h e as 20h passa de duas em 

duas horas para limpar e desinfetar interruptores, puxadores, balcões e 

superfícies onde possa haver contacto.  

 



 

 

  



 

 

CONTROLO DE 

TEMPERATURA 
 

TEMPERATURE CONTROL  

 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
 

 
Só é permitida a entrada a pessoas com a 

temperatura corporal inferior aos 38º 
 

Only people with a body temperature below 

38º are allowed 

Seules les personnes dont la température 

corporelle est inférieure à 38 ° sont 

autorisées 



 

 

 

 

 

Máximo 5 Pessoas 

Para sua Segurança  
 

Maximum 5 personnes 

Pour votre sécurité 
 

Maximum 5 People 

For your safety 
 

 

 

 

 



 

 

Utilização interdita 

Para sua Segurança  
 

Utilisation interdite 

Pour votre sécurité 
 

Forbidden to use 

For your safety 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Painel colocado à entrada dos edifícios 

 



 

 

RECEPÇÃO 
 

HORÁRIO 

TIME TABLE 

HORAIRE 

9:00-12:00 

14:00-18:00 
 

Check-In 

Check-Out 

14:00-17:30 

9:00-11:30 
 

Ligações 

elétricas  

connexion 

électrique 

electrical 

connection 

Ligar / Connecter/ Turn On 

14:00-17:30 

 

Desligar/ Déconnecter/ Turn Off 

9:00-12:00 

Limitação do uso de alguns espaços 



 

 

 
 

        
 

    
 

 

Diminuição do número de Cabines de WC e Duche a uso; 
 



 

 

  
 

   
 

 
Diminuição do número de lavatórios a uso e informação afixada no espaço; 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Diminuição do número de lava-loiças a uso e informação afixada no espaço; 
 
 



 

 

 
 

 
 

   

Diminuição do número de tanques a uso e interdição das zonas de passar a ferro; 
 



 

 

    
 

Recomendamos a utilização de luvas para o uso dos fontanários; 
 


