
Normas de higiene e segurança 
de funcionamento da escola do CTP 
Início a 1 de outubro de 2020

Face ao crescente aumento do número de casos do Covid19 e aumento do risco de uma 2ª vaga da pande-
mia, a direção da escola do CTP decidiu tomar uma serie de medidas de higiene e segurança, que visam 
proteger não só alunos como pais e professores dos riscos inerentes ao normal funcionamento da nossa 
escola.

No seguimento do que atras foi descrito, com início a partir de 1 de outubro 2020 e por períodos de 15 dias, 
sendo a cada 15 dias reavaliadas estas normas, podendo ser alteradas ou mantidas, passaremos a seguir as 
seguintes normas de higiene e segurança:

1- A circulação de alunos dentro das instalações do clube passa a ser feita por corredores próprios para 
alunos e pais, estando estes corredores devidamente sinalizados.

2- Passa a ser obrigatório o uso de máscara em todo o perímetro do clube com a exceção dos elementos 
que estão no court durante o período das aulas (Professores e alunos).

3- A circulação de alunos e pais dentro do clube, deve-se cingir tanto quanto possível ao tempo necessário 
para o cumprimento aula, recomendamos vivamente que os alunos e os pais não permaneçam dentro das 
instalações do clube para alem do tempo das aulas, a socialização durante a vigência destas regras não é 
um ato de responsabilidade, antes pelo contrario, permanecendo o menos tempo possível no clube para 
alem do tempo das aulas é contribuirmos todos para evitar contágios e a propagação da doença.

4- Passa a estar vedado o acesso e permanência dos pais dentro dos pavilhões do clube, esta norma é 
valida para períodos de chuva e de bom tempo, só os pais dos alunos das classes de Babys e Nível 1 pode-
rão entrar no pavilhão para deixar os seus filhos/as junto da entrada do court. Contudo não poderão entrar 
no court tendo assim que entregarem os seus filhos/as ao treinador de abandonar o espaço seguindo as 
indicações de circulação existentes para o efeito, não é também permitido conversas com os treinadores 
dentro do espaço dos pavilhões sendo aconselhado os espaços exteriores ou a via telefónica para esses 
contactos.

5- Os alunos/as deverão apresentar-se, tanto quanto possível, à entrada do court à hora certa para começo 
da aula.

6- Caso o aluno apresente algum destes sintomas (tosse, febre, dores de garganta ou dores musculares) 
não deve frequentar a aula devendo o professor ser avisado desse facto, o professor deve ser também 
avisado sempre que um dos alunos esteja positivo ao Covid19 ou esteja a cumprir quarentena profilática por 
contacto com pessoas infetadas.

7- No início e no final da aula os alunos/as devem-se dirigir junto do Professor para desinfetar as mãos.

8- Os alunos apenas devem levar para o court a raquete e a água não sendo necessário mais nenhum 
objeto, está também proibido a partilha de raquetes ou qualquer outro tipo de material

9- Poderá haver espaços circundantes aos courts ao ar livre de acesso restrito para desta forma evitarmos 
aglomeração de pais e dessa forma protegermos todos de possíveis contactos.

Agradecemos a todos desde já a leitura atenta deste documento, a compreensão para o mesmo e o cumpri-
mento escrupuloso das regras que ele contém 

Este documento e estas normas existe para nos proteger a todos e os constrangimentos que ele nos cria 
são pequenas contrariedades comparadas com o aumento do risco de contrair a doença
Estamos certos que estamos a fazer o certo e que este esforço que todos fazemos vai compensar.

O diretor técnico 
Alberto Miguel


