
Orientações para a reabertura dos
campos de golfe durante a COVID-19



Orientações para os gestores de equipas:

Desenvolva e implemente politicas apropriadas,em concordancia com as orientações do
Governo e propostas pelas federações e associações que existem na nossa industria,
assim como:
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Lave as suas mãos com sabão e água ou use
desinfectante para as mãos, principalmente
depois do contacto com objectos ou superficies
frequentemente usadas.

Evitar o contacto das mãos com a cara.



Espirrar ou tossir para um lenço, ou para a parte
de dentro do seu cotovelo.

Mantenha sempre as boas práticas de higiene,
mesmo fora do local de trabalho e,  se sentir
algum sintoma, FIQUE EM CASA.

·Manter sempre os 2 metros de distancia social.

Desinfecção frequente das áreas comuns e das
áreas mais frequentadas.

Desinfecte objectos e superficies frequentemente
usadas sempre que possivel.

Use sempre que possível mascaras quando não
for possivel manter os 2 metros de
distanciamento social.
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Estabeleça um plano de limpeza regular e
frequente.

Tenha sempre em stock produtos de limpeza para
as desinfecções planeadas e caso surja algum
caso confirmado de coronavirus.

Procedimentos para a limpeza de equipamentos e superfícies:
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Assegure-se sempre que o chão, as bancadas e
outras superficies são regularmente limpas.

Assegure-se que as superficies mais usadas são
constantemente desinfectadas usando uma
solução de lixivia ou outro produto recomendado.



Assegure-se sempre que os seus colaboradores
seguem e cumprem com os procedimentos de
limpeza e usam usam máscaras e luvas de
protecção sempre que desinfectam as superficies
e objectos.

Sempre que usar uma solução de lixivia, deixe
atuar durante pelo menos 1 minuto.

Guarde sempre as fichas técnicas e de
segurança dos produtos de limpeza e
desinfecção usados.

Para equipamentos electrónicos, como tablets,
computadores, teclados, controlos de rega e
controlos remotos, siga as instruções do
fabricante ou use toalhetes à base de alcool ou
sprays com pelo menos 70% de álcool.

Assegure-se sempre que os veiculos utilitários
são sempre desinfectados após serem usados por
algum colaborador.

Soluções com pelo menos 70% podem ser
usadas.
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Ancinhos  
Bancos 
Limpa bolas 
Geleiras e desligue fontes de água

Remova todas as superficeis de contacto, assim
como:

Se mantiver as bandeiras, use alguma forma de
evitar o acto de retirar a bola do interior do copo.
Adicionalmente, desinfecte as bandeiras e as varas
diáriamente.

Use luvas ou desinfecte os marcadores dos tees
sempre que estes forem mudados.

  Remova as tampas dos caixotes do lixo.

Cuidados no campo de golfe:
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Apenas 1 pessoa por buggy ou veículo
utilitário.

Atribua máquinas e equipamentos à mesma
pessoa de forma a evitar a partilha das mesmas.

Equipamentos, veiculos utilitários e outras ferramentas:
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Desinfecte sempre todas as máquinas e veiculos
antes e depois de usar.

Desinfecte sempre a bomba de combustivel após
usar.

Desinfecte todas as ferramentas antes e após o
uso.



Não permita a visita de pessoas estranhas à
manutenção, apenas colaboradores,
fornecedores e entregas.

Se possivel, trabalhe por turnos de forma evitar
grandes ajuntamentos de pessoas.

Promova a comunicação entre a equipa,
usando, por exemplo, algumas aplicações assim
como Whatsapp.

Restrinja a entrada de pessoas em
algumas áreas, assim como na zona 
de oficina, escritórios, etc.

Orientações para a manutenção dos campos de golfe:
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Atribua a cada pessoa uma garrafa de
desinfectante.

Destribua luvas e máscaras por todos os
colaboradores.

Mantenha, sempre que possivel, as portas
abertas para evitar o contacto com as
maçanetas.

Coloque desinfectante para as mãos
em várias zonas da manutenção.
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Evite o uso de máquinas de café, água,
microondas, etc.

Promova a desinfecção das áreas comuns.

Reúna sempre as eqipas numa zona exterior.

Ajuste horas de pausa/almoço de forma a
evitar grandes ajuntamentos.
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JUNTOS, 
VAMOS CONSEGUIR!


