NORMAS COVID-19
Cumpra com as orientações da Direção Geral de Saúde.
Numa altura em que estamos ávidos de tempo de lazer e descontração, mas em que é
imprescindível que não descuremos a segurança e o bem-estar dos nossos visitantes,
tomámos medidas para poder recebê-lo com toda a confiança e tranquilidade.

2m

MEU SUPER
• Limitação de número de clientes em simultâneo no sítio
• Mantenha a distância de segurança de 2m
• Cumpra a etiqueta respiratória
• Desinfete as mãos antes de entrar
• Utilização obrigatória de máscara
• Respeite os circuitos de circulação determinados
• Na caixa de pagamento, evite colocar os seus artigos na plataforma antes da recolha dos artigos do cliente anterior
• A venda de pão avulso está temporariamente suspensa, apenas embalado

MARINA
• Limitação do número de clientes em simultâneo no interior da receção
• Aguarde pela sua vez no exterior, caso o número limite de pessoas no interior da receção tenha sido
atingido
• Mantenha a distância de segurança de 2m
• Cumpra a etiqueta respiratória
• Desinfete as mãos antes de entrar na receção e balneários
• Utilização obrigatória de máscara no interior da receção
• Respeite os circuitos de circulação determinados
• Recomendamos que não permanência de pessoas nos pontões (apenas circulação e acesso às embarcações)
• Recomendamos a utilização de mangueiras próprias para limpeza/abastecimento das embarcações
• Redução da capacidade máxima de utilização dos balneários - entrada limitada com sistema de cartão
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LOJAS
• Limitação do número de clientes em simultâneo no interior do estabelecimento
• Aguarde pela sua vez no exterior, caso o número limite de pessoas no interior do estabelecimento tenha sido
atingido
• Mantenha a distância de segurança de 2m
• Cumpra a etiqueta respiratória
• Desinfete as mãos antes de entrar
• Utilização obrigatória de máscara no interior

PRAIAS
• Respeite os circuitos de circulação determinados e comunicados através de sinalética
• Mantenha a distância de segurança de 2m
• Cumpra a etiqueta respiratória
• Recomendação de utilização de horários de menor fluxo, de acordo com informações previamente obtidas
• Evitar permanência nas entradas e corredores, apenas para circulação WC’s públicos
• Limpeza e higienização regular de WC’s públicos
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WELCOME CENTRE
• Limitação de número de clientes em simultâneo no espaço
• Aguarde pela sua vez no exterior, caso o número limite de pessoas no interior do estabelecimento tenha sido
atingido
• Eliminação de todos os folhetos das prateleiras, assim como objetos expostos para manuseamento livre
nos módulos de exposição
• Desinfete as mão à entrada
• Respeite os circuitos de circulação determinados e comunicados através de sinalética
• Respeite a distância de segurança de 2m
• Reforço de procedimentos de higienização e desinfeção de material entregue/alugado (bicicletas, capacetes,
raquetes e bolas), assim como os lugares de atendimento ao cliente

RUÍNAS ROMANAS
• Limitação de número de clientes em simultâneo no sítio
• Mantenha a distância de segurança de 2m
• Cumpra a etiqueta respiratória
• Utilização obrigatória de máscara
• Respeite os circuitos de circulação determinados
• Desinfete as mãos à entrada
• Evite o contacto com superfícies, nomeadamente os painéis expositivos
• Privilegie meios de pagamento contacless

