Lisboa, 21 de maio de 2020

REABERTURA DOS PARQUES GERIDOS PELA FCMP
REGRAS A CUMPRIR
Companheiros,
Indo ao encontro do desejado por todos, a FCMP irá reabrir os seus parques no próximo dia 25 de maio,
sendo necessário o cumprimento rigoroso de um conjunto de regras, que passamos a indicar, com vista
a cumprir todas as recomendações legais da Direção Geral de Saúde e evitar ao máximo a propagação
do vírus e da pandemia Covid-19.
1. A FCMP elaborou um Plano de Contingência – COVID19, em conformidade com as
recomendações da Direção Geral de Saúde, que deve ser do conhecimento de todos os utentes e
por estes cumprido. Podem consultar este Plano na Plataforma, ou pedi-lo por email. Não será
entregue versão em papel nas Receções dos parques;
2. Para efeitos de despiste de sintomas, na entrada do parque será medida a temperatura de
todos os utentes, sempre que possível, não sendo feito qualquer registo escrito dos valores
medidos mas será recusada a entrada a quem não se disponibilizar a este procedimento;
3. Para entrar no parque tem de ter os pagamentos da fidelização em dia;
4. Devido às medidas impostas pelo Governo dos dois terços de ocupação do parque, os
convidados poderão ser suspensos de entrada;
5. Devido à limitação legal de utilização do parque em dois terços da sua capacidade, todos os
utentes na entrada e saída serão identificados, recebendo um cartão de controlo numerado;
6. A entrada e saída de viaturas será controlada pelos colaboradores, não estado em
funcionamento os cartões de acesso às cancelas;
7. Em todo o parque de campismo, nas deslocações ou passeios, dentro de qualquer infraestrutura
de utilização comum, blocos sanitários ou Receção é obrigatória a utilização de máscara ou
viseira. Apenas dentro da sua unidade fica dispensado o uso de máscara;
8. Não são permitidas festas ou eventos que aglomerem um elevado número de utentes, e sempre
que exista contacto social entre utentes de diferentes unidades ou agregados familiares deve ser
cumprida a etiqueta respiratória com a utilização de mascara ou viseira;
9. As deslocações presenciais à Receção devem ser evitadas, fazendo-o apenas em caso de
necessidade;
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11. Devem ser cumpridas as regras de afastamento social nos blocos sanitários e nas lavagens de
loiça, respeitando as indicações afixadas;
12. Não é permitida a permanência no mesmo espaço de mais de 5 utentes, devendo aguardar a vez
à porta desse espaço e só entrar quando sair outro utente;
13. Os parques infantis, piscinas e zonas desportivas, continuam encerrados, pelo que é proibida a
sua utilização até novas instruções;
14. O acesso e utilização das zonas comerciais e de restauração, estão encerrados até dia 01 de
junho e caso sejam abertos antes deverão seguir as regras impostas pela Direção Geral de Saúde;
15. Todos os casos suspeitos de contágio ou infeção devem ser de imediato reportados ao
encarregado do parque, ou aos serviços centrais da Federação.

A FCMP apela a todos os companheiros para o cumprimento rigoroso destas regras e do Plano de
Contingência, que permitem manter os parques abertos e em condições de segurança para todos,
procedendo à imediata suspensão da utilização e acesso ao parque e levantamento de processo
disciplinar a quem não cumpra.

Juntos vamos vencer e em segurança poder acampar!
A Direção
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10. Todos os pagamentos a efetuar devem ser por via de cartão bancário, evitando o uso de notas e
moedas;

