
Principais alterações/medidas de prevenção e 
controlo do surto SARS-Cov-2 (Covid19)  

ANIMACTIVA KIDSPARK – Um espaço tão 
seguro como estando em sua casa!!! 

Festas de Aniversário 

 

 

 

• A entrada e saída de crianças deverá ser feita à porta, sendo que os únicos pais que poderão entrar 

dentro das instalações, serão os pais do aniversariante. 

• Só decorrerá uma festa de cada vez dentro das instalações. 

• Todo o espaço será posto à disposição da festa (não haverá limitações de espaço). 

• Será feito um intervalo de pelo menos 30 minutos entre a marcação de duas festas (desde que saiam 

todas as pessoas da 1ª festa até que entrem as primeiras pessoas da 2ª festa) para total desinfeção 

das estruturas e do próprio espaço. 

 

 

Informação de máscaras (serão disponibilizadas para quem não tem esse equipamento): 

 

• A entrada e saída de crianças deverá ser feita com máscara (à entrada será retirada apenas na zona 

de atividades, até se descalçarem, para não passarem pela zona de lanches sem máscara). Dentro do 

espaço a máscara não será utilizada em atividades que sejam atividades com grande exercício físico. 

Serão apenas utilizadas em momentos e atividades específicas de pouco distanciamento (exemplo: 

matraquilhos, snooker e AIR hóquei). Exceção para a atividade de laser tag, uma vez que, e tendo em 

conta o protocolo da própria arena, será obrigatório o uso de máscara até durante o jogo. 

• Em todas as instalações é obrigatório o uso de máscara certificada por parte dos colaboradores. 

 

 

Informação de calçado (serão disponibilizados protetores de calçado logo na entrada): 

 

• É obrigatória a desinfeção de calçado na entrada das nossas instalações (colaboradores e clientes). 

 

 

Informação de avaliação de sintomas (será disponibilizado termómetro de infravermelhos): 

 

• Será dada especial atenção ao longo da festa de aniversário, ao controlo de indicadores e sintomas, 

tais como, tosse, dificuldade em respirar e será obrigatória a medição da temperatura corporal à 

entrada das instalações (colaboradores e clientes). 

Nota: A partir de uma temperatura de 37,5ºC não se pode entrar no espaço. 
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Informação de limpeza e desinfeção (todos os materiais usados e disponibilizados, cumprirão 

com dosagens recomendadas pela DGS) 

 

• É obrigatório a desinfeção de mãos logo na entrada das instalações e em outros momentos que o 

justifiquem. Para tal disponibilizamos dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou 

solução à base de álcool junto aos pontos de entrada/saída, e sempre que aplicável, nos locais onde 

possam ser distribuídos quaisquer alimentação e/ou bebidas, e também sabão líquido para lavagem 

de mãos e toalhetes de papel, em todas as instalações sanitárias. 

• Várias vezes ao dia garantimos a lavagem e desinfeção das superfícies (incluindo wc) e objetos de 

utilização comum (incluindo balcões, interruptores de luz e maçanetas) onde colaboradores e crianças 

circulam (aplicando também uma solução à base de 70% de álcool), garantindo o controlo e a prevenção 

de infeções e resistências aos antimicrobianos. 

Nota: Todo o material utilizado na realização das atividades deve ser desinfetado após cada utilização. 

• A desinfeção das estruturas e espaços utilizados nas atividades, será feita várias vezes ao dia, com 

uma solução hidra alcoólica. Para além disso e diariamente, algumas áreas sofrerão uma outra forma 

de desinfeção, para a qual usaremos uma máquina de desinfeção à base de ozono. 

 

 

Informação de etiqueta respiratória (no próprio planeamento das atividades, vamos ter a 

preocupação de, logo de início, relembrar todos os procedimentos e regras a cumprir no KidsPark) 
 

• É obrigatório o respeito pelas normas de etiqueta respiratória. 

 

 

 

Informação de atividades e distanciamento social 
 

• Para a criação destes programas de aniversário e para a definição das atividades a incluir, temos em 

conta o distanciamento mínimo exigível dentro das instalações, pelo que em atividades de bastante 

proximidade (por exemplo no campo de futebol GRANDE) vão ser limitados os números de 

participantes ao mesmo tempo, havendo subgrupos, aumentando desta forma a distância. Para 

atividades (sem exercício físico) podemos obrigar o uso de máscara em algumas atividades: 

matraquilhos, snooker e air hóquei. Com exceção para laser tag, onde e de acordo com o protocolo 

de segurança do espaço, é obrigatório o uso de máscara dentro das instalações (incluindo no jogo). 

 

 

Outras Informações de segurança IMPORTANTES: 

 

• Através da certificação “Clean & Safe” do KidsPark, foi dada formação específica para todos os 

colaboradores sobre: Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19; Como cumprir as 

precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-

19, incluindo os procedimentos; Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre, 
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verificação de tosse ou dificuldade em respirar; Como cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde 

para limpeza de superfícies e tratamento de roupa e equipamentos. 

• Conduta/compromisso dos nossos colaboradores: Auto monitorização diária para avaliação da febre, 

existência de tosse ou dificuldade em respirar. A partir do momento que entrem no espaço, é 

obrigatório o uso de máscara e desinfeção de calçado. Será mantida a distância entre funcionários, 

evitando contactos físicos, incluindo os apertos de mão. Está desaconselhado o uso excessivo de 

adornos pessoais (pulseiras, fios, anéis, etc.).  

• Sempre a pensar na máxima segurança dos nossos clientes limitámos as festas a 20 crianças (segundo 

a DGS, limita 0,05 pessoas por m2, podemos ter 25 pessoas dentro das instalações), a alimentação e 

almoços serão servidos em espaço aberto e arejado, a água para as crianças continuará a ser à descrição 

e em copo individual (como sempre fizemos), no entanto haverá distanciamento dos copos, e o 

dispensador de água só será manuseado pelos nossos colaboradores.  

• Encerrámos a atividade de piscina de bolas (pela dificuldade de higienização desta atividade) e o 

laboratório de ciência, neste caso aproveitando para criar uma SALA DE ISOLAMENTO (obrigatório 

por lei) para crianças que possam ser detetadas como casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

Continuamos a ter a opção de ciência como atividade, mas não em laboratório. 

• Colocaremos à disposição de toda esta informação, no âmbito da atividade, tanto nas instalações 

como em suporte digital/online. 

• Asseguraremos o cumprimento de todas as recomendações que forem sendo emanadas e atualizadas 

pela DGS, bem como o cumprimento do protocolo interno, tanto por nós como por parceiros 

envolvidos nas atividades, se necessários.                                      

 

O protocolo de segurança completo, será disponibilizado se solicitado por V. Exa. 

 

 

 

 

Animactiva KidsPark… tão seguro como 

em sua casa!!! 
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