
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
PAVILHÃO DE TÉNIS DE MESA RAFAEL GOMES

COVID-19

Retoma da atividade - Regras básicas a cumprir



 CARATERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

 A sala tem a capacidade para quatro (4) mesas de treino;
 A instalação funciona , em dias úteis, entre as 09h00 e as 18h00;
 A sua lotação é de oito (8) atletas;
 As sessões de treino têm a duração de 90 minutos;
 Os horários das sessões de treino são os seguintes:



 REQUISITOS INICIAIS

 Reserva a instalação, através do link publicado no site da ATM Madeira;
 Acede à instalação com máscara e equipamento básico para o treino;
 Cumpre os horários de início e conclusão da sessão de treino;
 Circula de acordo com o fluxograma da instalação; 
 Não comas dentro do recinto; 
 Utiliza apenas o wc em caso de necessidade;
 Não é permitido o uso dos balneários, os atletas devem vir equipados diretamente de casa, assim como 

devem retornar a casa com o mesmo equipamento
 Garante o distanciamento social. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7NwBrwEL622E5dvJilx5Hlv9_6zReHBdvxa5-rDG911lZTQ/viewform


 PROTOCOLO NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES

 Higieniza e substitui calçado à entrada do recinto;
 Utiliza calçado exclusivo para o treino;
 Utiliza materiais de proteção individual (máscara e álcool-gel), de uso obrigatório; 
 Evita a permanência prolongada em socialização na instalação;
 Traz a tua garrafa de água;
 Retira a máscara apenas no início do treino;
 Higieniza as mãos à entrada e saída do pavilhão;
 Utiliza apenas o teu material individual de treino.



 MEDIDAS DE HIGIENE FUNCIONAL

 Higieniza regularmente as mãos com água e sabão;
 Desinfeta as mãos durante a realização do treino;
 Garante o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória;
 Evita gestos involuntários de tocar com as mãos na cara ou na máscara;
 Evita o contacto físico entre os elementos presentes no treino;
 Restringe-te à tua área restrita de treino.



ACESSO ÀS INSTALAÇÕES

• Elementos diretivos e colaboradores da ATM Madeira; 
• Agentes desportivos, responsáveis pela gestão de operações administrativas; 
• Atletas de Ténis de Mesa, de acordo com a seguinte prioridade: 

a) Atletas de Alto Rendimento e Profissionais; 
b) Atletas cujas equipas disputem os campeonatos nacionais, de acordo com o seguinte:

1.  1ª Divisão Nacional (Masc e Fem)
2.  2ª Divisão Nacional de Honra Masculina
3.  2ª Divisão Nacional Feminina

c) Atletas integrados nos PEP´s; 
d) Restantes atletas; 

• Treinadores responsáveis pelos atletas. 

 PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES

 Aos atletas que não tenham efetuado prévia reserva da instalação;
 Os atletas ou elementos da equipa de trabalho que não cumpram as recomendações estabelecidas ou que revelem 

comportamentos desadequados;
 Aos atletas que não respeitem os horários de acesso e conclusão das sessões de treino;
 Pessoas com suspeitas ou sintomas de doença;
 Pessoas que pertençam a um grupo considerado de risco; 
 Familiares ou acompanhantes dos atletas participantes no treino. 



 FLUXOGRAMA DO PAVILHÃO DE TÉNIS DE MESA RAFAEL GOMES


