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Medidas de contingência COVID 19 em Campos de Férias PND: Informação aos pais 

  
 Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de 
Contingência acerca de procedimentos de proteção Covid-19 para campos de férias, se o número de casos 
estiver aumentado no concelho de Lagos (ou concelhos vizinhos) ou se assim a DGS exigir, a associação 
tomará as seguintes medidas para receber as vossas crianças em segurança e equilíbrio:   
 

a) Redução da lotação dos campos de férias de 25%| Um animador para cada 4 participantes 
b) Obrigatoriedade de procedimentos pessoais a todos os participantes e staff em campos de férias de 

Higienização das mãos, Etiqueta respiratória, Conduta social e Medição da temperatura corporal  
c) Existência de requisitos obrigatórios na entrada em campos de férias: 

• Poderá ser pedido teste covid negativo (teste rápido ou teste de farmácia antigénio ou PCR) na 
entrada do campo de férias. 

• Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (máscara) em espaços fechados. 
d) Higienização| desinfeção periódica dos espaços| materiais (várias vezes ao dia com equipas 

especificas) 
e) Abertura de portas e janelas constante e arejamento dos espaços fechados 
f) Dinâmicas, jogos e atividades quase por exclusivo ao ar livre e interação da brincadeira criativamente 

à distância. 
g) Refeições sempre que possível ao ar livre e com medidas de distanciamento. Lavagem em todas as 

refeições da louça em máquina a 70 graus no mínimo 
h) A comunicação com os pais sempre que possível através dos meios digitais 
i) impossibilidade de visitas ao recinto de atividades de campos de férias 

 

*** 
 

 No ato de entrada em campos de férias o participante deverá trazer: 
 

a) Máscaras recicláveis (algumas) ou/e Máscaras reutilizáveis (pelo menos duas, marcadas com o 
nome); Garrafa pessoal de solução de álcool de 70%, ou álcool gel, indicada com o nome do 
participante; 

 
b) Assinatura de uma declaração de responsabilidade pelo encarregado de educação em como cumpre 

os requisitos de Covid Safe, e que deverá ser entregue no ato de entrada do participante no campo. 
 

 ALOJAMENTO| TENDA: 

 O seu educando DEVERÁ trazer TENDA PRÓPRIA, ou se vem com amigo de confiança, trazerem uma 

tenda para os dois. Será possível apenas ficar duas/três crianças por tenda se forem familiares ou da 

confiança da família*, caso contrário o praticado será uma criança por tenda.  

* Para participantes ficarem com amigos ou outros familiares em tendas os pais deverão dar o seu 

consentimento via email (exceto irmãos). 
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