
REABERTURA DO PARQUE DE CAMPISMO OLHÃO 
 

REGRAS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS UTENTES 
 

De acordo com a diversidade de normas e orientações determinadas pela DGS e pelo Turismo 
de Portugal, no âmbito da sua reabertura, o parque de campismo definiu um conjunto de regras, 
de cumprimento obrigatório, que passamos de seguida a indicar: 

 

 O acesso à receção será controlado de modo a limitar a presença simultânea de utentes. 
O check-in só pode ser efetuado por uma pessoa do agregado familiar, na área 
reservada para acesso a esse efeito, através do exterior, mantendo- se o distanciamento 
social de segurança (2 metros) dos utentes a admitir. Para os utentes acampados, a 
utilização da receção é efetuada a partir do acesso interior, limitada à presença máxima 
de pessoas em função do número de postos de trabalho em funcionamento, ficando 
estabelecido que os utentes só entram na receção mediante indicação expressa do 
rececionista de serviço. Fica garantido que não há cruzamento de utentes no interior da 
receção, e também neste caso é obrigatório respeitar o distanciamento social de 
segurança. 

 Para efeitos de acesso de novos utentes ao parque, será implementado o sistema de 
despiste de sintomas, através de medição da temperatura de todos os utentes, não 
sendo efetuado o registo escrito dos valores medido. O parque reserva-se o direito de 
recusar a admissão a quem não aceitar este procedimento.  

 O acesso ao parque está condicionado ao pagamento de eventuais valores em divida. 
Devido à limitação legal de ocupação do parque em 2/3 da sua capacidade, o parque 
reserva-se o direito de condicionar o acesso a visitantes. Todos os visitantes serão 
identificados e obrigados ao registo para efeitos de controlo de ocupação. 

 Utilização obrigatória de máscara no acesso dos utentes a qualquer estrutura de 
utilização comum, nomeadamente: receção, blocos sanitários, restaurante, snack-bar, 
minimercado, cafetaria, quiosques e sala de convívio, quando abertos. 

 As deslocações presenciais à receção devem ser evitadas, e apenas feitas em caso de 
absoluta necessidade. 

 Os pagamentos devem ser efetuados, preferencialmente, através de cartão bancário, 
em detrimento de transações em espécie. No caso de estadia nas unidades de 
alojamento (residenciais), solicita-se a colaboração do utente para que se apresente 
com comprovativo do pagamento por transferência bancária do valor referente à 
estadia (torna o check-in mais célere e contribui para reduzir o risco de contaminação 
ao COVID-19). 

 O distanciamento social de segurança (2 metros) é uma norma que deverá ser cumprida 
por todos os utentes e em todas as circunstâncias. 

 Na primeira fase apenas estarão em funcionamento cinco blocos sanitários, limitados á 
utilização simultânea de duas (2) cabines de duche, dois (2) WC´s e dois (2) lavatórios, 
diferenciados por género. Os utentes terão de aguardar o acesso ao balneário no 
exterior, em fila e com uma distância mínima de 2 metros.  

 No acesso aos blocos de lavagem de loiça e roupa, também é obrigatório cumprir com 
a regra do distanciamento social, respeitando as indicações afixadas nos locais. 

 Sempre que possível, os utentes devem optar por utilizar os WC´s das caravanas e 
autocaravanas, estando vedado o acesso aos blocos sanitários aos utentes instalados 
nas unidades de alojamento. 

 Em cada bloco sanitário, está afixada diversa informação, com particular destaque a que 
incentiva o utente a desinfetar todas as superfícies de contato, antes e depois de as 
tocar. 



 O parque infantil, as piscinas, zonas desportivas e sala de convívio continuam 
encerrados em conformidade com as regras vigentes à data, até novas indicações da 
DGS ou entidade oficialmente equiparada. 

 O acesso à piscina é exclusivo para os utentes instalados no parque. 
 A animação social e pequenos espetáculos de música ao vivo só iram funcionar em 

conformidade com a legislação vigente à data. 
 Os equipamentos de campismo, como caravanas, autocaravanas e tendas, só podem 

instalar-se a uma distância mínima de três (3) metros entre outros equipamentos já 
instalados.  

 Recomenda-se o reforço da higiene e desinfeção no interior de cada alojamento 
utilizado. 

 Todos os utentes que tenham sintomas como tosse seca, dificuldade de respiração, 
cefaleias ou dores torácicas, devem permanecer confinados no interior do seu 
alojamento, informar qualquer colaborador e entrar em contato para a linha telefónica 
SNS 24 (808 24 24 24). No caso de utentes, que possuam tendas de campismo, não 
deverão permanecer nelas e dirigir-se para a zona de isolamento (Bungalow T1 junto ao 
serviço de receção). Os casos suspeitos que se dirijam para a zona de isolamento, 
deverão utilizar máscara de proteção e evitar contatos próximos.  

 

Estas determinações destinam-se a evitar ao máximo a propagação do vírus e da pandemia 

COVID-19. Apelamos a todos os utentes para o cumprimento rigoroso destas regras, que 

permitem manter o parque de campismo aberto e em condições de segurança para todos. O 

não cumprimento implica a imediata suspensão da utilização e acesso ao parque, com a 

consequente saída das instalações. 

 

O Pelouro de Gestão do Parque de Campismo 


