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Sim, vamos voltar, com cuidado, 
respeito e com segurança.
- Contamos contigo, e com todos, para cumprir escrupulosamente 
as regras.

- Conta connosco para manter a tua e a nossa segurança.

- Para além das regras definidas pela DGS e que já todos sabemos 
(etiqueta respiratória, distância social, lavagem e desinfeção das 
mãos frequente, desinfeção do material), vamos implementar 
paralelamente umas regras só nossas, do nosso clube e do ALGÉS 
BASQUETEBOL.
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▪ Foi realizada uma limpeza e higienização transversal e 
abrangente a todo o clube, por uma empresa externa 
certificada, às zonas de prática, pavilhões, ginásios, piscinas, 
armazéns, secções, corredores, escadas, instalações, e demais 
locais.

▪ Os funcionários e equipas de limpeza receberam formação 
específica, ministrada por empresa externa certificada, e 
garantem a limpeza e desinfeção entre a entrada e saída dos 
atletas das várias modalidades e dentro dos vários períodos 
horários. 

▪ Foram feitos testes aos procedimentos de higienização e 
segurança, com um grupo restrito de pessoas. 

▪ Dia 15: Reunião in loco apenas entre secção e treinadores, para 
preparação e educação final de todos os procedimentos do 
clube e do basquetebol.

▪ Dia 16: Início dos treinos.
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REABERTURA Junho 2020

Regras básicas a reter:

▪ O uso de máscara é obrigatório para todos, em qualquer local 
dentro do clube, exceto na realização na atividade desportiva.

▪ Clube nesta fase inicial terá um horário reduzido, 15h00-
21h00.

▪ Os treinos são para atletas federados das modalidades 
Basquetebol, Ginástica, Judo, Natação, Vela e Polo Aquático, 
sendo os horários transmitidos aos pais e/ou aos próprios 
atletas diretamente pelos coordenadores, treinadores ou 
responsáveis pelas secções.

▪ Os vestiários estarão limitados e a zona de banhos está 
encerrada.

▪ Apenas estão autorizados a frequência de atletas autónomos, 
nomeadamente referente à higiene pessoal, assim está 
interdita às instalações qualquer acompanhante de um 
qualquer atleta.

▪ Cumprir e respeitar escrupulosamente os circuitos de entrada, 
circulação e saída das instalações.
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V V V SAD ALGÉS ALGÉS ALGÉS!!!!



PORTA PRINCIPAL

▪ Acompanhantes dos atletas (pais, encarregados de educação, 
avós, …) NÃO podem entrar nas instalações do clube (antes da 
porta verde principal). 
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ENTRADA E SAÍDA DO CLUBE
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ENTRADA/SAÍDA

▪ As instalações só podem ser utilizadas por funcionários, técnicos, 
secção, atletas e utentes.

▪ Corredores distintos para entrada e para saída.

USO 
OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA!



▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou utilizar solução de base 
alcoólica

▪ Cumprir e respeitar a sinalética existente no clube e as indicações dos responsáveis
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NORMAS DE ACESSO
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SUBSTITUIÇÃO DO CALÇADO

▪ Na zona da porta de vidro, aguardar autorização para entrar na zona da receção.

▪ Nesta zona, é obrigatório retirar o calçado do exterior, idealmente calçar 
chinelos, entrar pelos torniquetes para o pavilhão/campo exterior.

SPORT ALGÉS E DAFUNDO - Basquetebol

SUBSTITUIÇÃO DO CALÇADO

• Não é permitido a utilização de calçado do exterior dentro das instalações do clube!
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ENTRADA / SAÍDA

▪ Chegar ao treino à hora marcada, e 
após o treino sair o mais 
rapidamente possível.
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DESINFETAR AS MÃOS FREQUENTEMENTE!!!!

• O clube tem dispensadores em várias zonas do clube
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▪ Cave

▪ Hall intermédio

▪ Piso pavilhão

DISPENSADORES GEL
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ACESSO AO CAMPO EXTERIOR
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▪ Escadas de acesso, 
reservadas aos 
atletas e 
treinadores/secção 
de basquetebol
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PAVILHÃO
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▪ Circular rapidamente. 
Não parar!

▪ Não tocar nos corrimãos 
e paredes

▪ Respeitar os corredores 
de subida e descida

▪ Usar apenas o primeiro degrau da bancada
▪ Apenas os treinadores têm acesso a esta zona

▪ Atletas não acedem à arrecadação ▪ Respeitar os distanciamentos e TREINAR!!!!
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ATENÇÃO ESPECIAL:
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▪ Final do treino
- Desinfetar mãos

- Limpar mãos e cara com a toalha

- Descalçar as botas e colocar dentro do 
saco

- Calçar chinelos

- Colocar a máscara

- Abandonar o local de treino e as 
instalações o mais rapidamente possível

▪ No Algés
- Chegar ao treino à hora marcada (nem mais 
cedo, nem mais tarde)

- Entrar com máscara

- Entrar separadamente

- Desinfetar as mãos na entrada

- Mudar o calçado

- Seguir pelo percurso indicado pela sinalética

- Respeitar as regras de circulação

▪ Local do treino
- Verificar se o treinador está presente

- Verificar se campo está já livre de atletas

- Calçar as botas de basquetebol

- Desinfetar mãos.

- Tirar máscara e guardar no saco.

- Pedir licença ao treinador para entrar em campo, 
separadamente, e escutar com atenção as 
recomendações dadas.

- Cada espaço terá um pulverizador com 
detergente para desinfeção dos equipamentos.

BOM 
TREINO!

▪ Antes de sair de casa
- Garrafa de água (identificada)

- Toalha

- Botas de basquetebol desinfetados dentro de um saco

- Máscara a utilizar sempre dentro do Algés. Só tirar 
para treinar. Saco para guardar a mascara

- Verificar o estado de saúde antes de sair. Sinto-me 
bem, não tenho febre, tosse ou outro sintoma.

- Vir equipado. Os balneários vão manter-se fechados

▪ As regras são 
simples, nada 
complexas, e 
rapidamente estarão 
interiorizadas!
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ATENÇÃO ESPECIAL:
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▪ Perguntas mais frequentes
- Não trouxe máscara. Posso entrar?

Não, ninguém pode entar no Algés sem máscara.

- Esqueci-me de desinfetar as botas, posso treinar?

Não, não podes entrar em campo. Avisa o treinador que ajudará a 
desinfetar, mas certifica-te que não volta a acontecer. Lembra-te 
sempre que, para segurança de todos, temos que ser honestos.

- Posso ir a casa de banho?

Sim. As casas de banho estarão disponíveis e serão desinfetadas 
diariamente várias vezes.

- Posso tomar banho no Algés?

Não podes. Os balneários vão permanecer encerrados.

- Não me sinto bem, posso treinar?

Não podes. Avisa o treinador que não podes ir. Se já estiveres no 
Algés informa o treinador ou o staff do clube que te encaminharão 
para uma sala destinada para esse efeito e contactarão os teus pais.

- Esqueci-me da garrafa de água, vou pedir ao colega para me 
emprestar?

Não, nunca. Se esqueceres da garrafa de água… ficas com sede.

▪ Treinador
- O treinador terá o espaço de atuação delimitado e manterá a distância dos 
jogadores.

- O treinador utilizará máscara.

- O treinador é (ainda mais) a autoridade, tem que respeitar as regras, e fazer 
cumprir escrupulosamente as regras e procedimentos.

▪ O que muda nos treinos?
- Os treinos serão com um número reduzido de atletas para que possamos 
manter a distância social e com uma duração mais curta. Serão treinos 
individuais (1 x 0).

- Campo exterior: 6 a 8 atletas e 1 a 2 treinadores

- Pavilhão: 4 a 6 atletas e 1 a 2 treinadores

- Cada jogador terá uma bola só para ele durante o treino.

- Não há troca de bolas. Expressamente proibido!!!!

- As bolas serão desinfetadas antes e depois de cada utilização, bem como o 
material usado no treino.

- Cada atleta movimentar-se-á no espaço que lhe foi definido pelo treinador, 
não se cruzando com os colegas e mantendo a distância mínima de 2 metros.

- Os treinos serão à porta fechada.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
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▪ Termo de responsabilidade para ser preenchido e 
assinado, e entregue aos treinadores



www.facebook.com/alges.basquetebol/www.algesbasquetebol.com/www.sportalgesedafundo.com/ email: basquetebolalges@gmail.com


