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NOTA INTRODUTÓRIA  
De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação da doença 
Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e de acordo com as indicações do Despacho n.º 2836-
A/2020 para a prevenção e controlo de infeção pelo novo vírus, o Espaço Kids elaborou um conjunto de 
medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença. O presente Plano representa uma 
atualização/ especificação ao Plano de Contingência e Ação para Prevenção da Transmissão da Doença 
COVID-19 elaborado em Julho do presente ano (e disponível no site www.espacokids.pt). As 
recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a COVID-19 serão 
divulgados a todos os clientes através dos meios mais adequados, nomeadamente: e-mail e site oficial e 
facebook. O presente Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente 
pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 
 
Medidas de prevenção da doença Covid-19 (Corona Vírus) 
 

1- Os pais deixam as crianças na entrada da loja e NÃO podem ficar à espera dentro da loja. Todos os pais que 
se afastarem do local, têm de deixar um contacto telefónico, para o caso de necessidade. 

 

2- As crianças antes de entrar na loja, têm de desinfetar as mãos com Álcool Gel e medição de temperatura 

(termómetro digital) e sempre que a temperatura corporal seja igual ou superior a 38º, a criança não 
poderá entrar na loja. 

 

3- Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 
gastrointestinais não deverá comparecer na festa 

 

4- Caso uma criança desenvolva os sintomas referidos no ponto anterior no Espaço Kids, o pai será 
contactado e deverá, de imediato, dirigir-se ao Espaço Kids, sendo desde logo contactada também a linha 
de SNS24,  808 24 24 24, Até à chegada dos pais, a criança ficará isolada das outras crianças. Por norma os 
pais esperam no exterior da loja, até que a festa termine. 

 

5- As Crianças depois de se descalçarem e arrumarem o calçado, têm de desinfetar novamente as mãos, antes 
de entrar no recinto das brincadeiras. 

 

6- Serão colocadas em algumas zonas, marcações para garantir o distanciamento social recomendado. Pedimos 
e agradecemos aos clientes que cumpram esta norma imposta pela DGS. 

 

 

 

http://www.espacokids.pt/


 
 

7- Todos os membros da nossa equipa vão usar os equipamentos necessários para sua proteção e seguir todas 
as normas recomendadas pela DGS no uso desses equipamentos, bem como a medição da temperatura após 
entrada no local. 

8- Todas as casas de banho terão sabonete líquido disponível, assim como papel absorvente para a 
secagem das mãos 

 

9 - Monitores e crianças devem lavar as mãos frequentemente de maneira adequada, seguindo as indicações da 
DGS.  

 

10- Garantimos a higienização e desinfeção das nossas casas de banho com regularidade, assim como 
superfícies de alto contacto, com produtos certificados pela DGS. 

 

11- No final de cada festa, o Espaço Kids faz a limpeza e desinfeção, nos locais com mais contacto de mãos.  

 

12- Conforme foto abaixo, vamos ter horários determinados nas nossas festas e horários para uma limpeza 
mais profunda. (foto A) 

 

 
13- As nossas festas são em regime de exclusividade, por forma a evitar grande aglomerado de crianças. 

 

14- O Espaço Kids, por forma a evitar grande aglomerado de crianças, reduziu o número de festas diário, de 4 
para 3 festas. 

 

15- O Espaço Kids manterá sempre a porta e janela abertas por forma a melhorar a circulação de ar, bem como 
manter a ventilação (extratores de ar) sempre a funcionar. 

 

16- As crianças antes de iniciarem o lanche, têm de lavar as mãos e desinfetar com gel, como já é prática 
corrente no Espaço Kids e seguindo sempre as normas da DGS. 

 

 



 

 
 

17- A comida será distribuída de forma individual, assim cada criança não terá contacto com o comer de outra 
criança.  

 
18- Uso obrigatório de máscara para idades superiores a 10 anos, de acordo com as normas da DGS. 
 
19- O Playground (parque) durante este período, estará sem as milhares de bolas existentes normalmente 
nesse espaço, evitando assim o contato das crianças com as bolas. 
 
20- Num esforço para reduzir os pontos de contágio, dispomos de pagamento através de MB WAY ou 
transferência bancária. 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
Se foi exposto ao Covid-19 recentemente ou teve sintomas (incluindo febre, tosse ou falta de ar), fique em casa 
e ajude-nos a manter a segurança de todos 
 
Se tem problemas de saúde ou está preocupado com a contração do Covid-19, fique em casa e ajude-nos a 
manter a segurança de todos 
 
 
 
O Espaço Kids agradece a atenção e colaboração de todos.  
 

Amadora, 17 de Julho 2020 


