
COUDELARIA DE ALTER
VISITAÇÃO E TURISMO EQUESTRE 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO/CONTROLO COVID-19

Estas regras poderão ser alteradas em função da evolução da Pandemia



ENQUADRAMENTO

A Companhia das Lezírias (CL) pretende retomar as atividades de Visitação e de
Turismo Equestre na Coudelaria de Alter, com a máxima segurança, quer dos seus
trabalhadores quer de quem a visita.

A CL definiu um conjunto de regras a observar na reabertura com base nos planos
de contingência e nas recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Neste âmbito foram tomadas em consideração a legislação aplicável e as
recomendações da DGS, garantindo:
. Equipamento de proteção individual; 
. Distanciamento social;
. Limpeza e desinfeção (reforçar).



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A Coudelaria de Alter disponibiliza

Aos trabalhadores:
. Máscaras cirúrgicas ou comunitárias, viseiras, luvas e gel desinfetante.

Aos visitantes:
. Gel desinfetante em todos os espaços comuns.

Por forma a contribuir para a limitação da transmissão da covid-19, todos os
visitantes têm que assegurar a utilização de máscara.

A Coudelaria de Alter dispõe de uma zona de isolamento em caso de
necessidade.



DISTANCIAMENTO SOCIAL

Garantir:
. A lotação máxima dos espaços (1 pessoa/20 m2);
. Visita máximo 20 pessoas/grupo;
. O distanciamento social de 2 metros entre pessoas;
. Percursos de sentido único;
. O atendimento na bilheteira e na loja é feita com barreira física entre os
trabalhadores e os visitantes;
. A confirmação da visita é feita após pagamento antecipado por
transferência bancária;
. Privilegiar o pagamento através de cartão.



PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

. Limpeza e desinfeção, várias vezes ao dia das superfícies e objetos de utilização
comum;
. A limpeza é efetuada a cada troca de grupo e no final do dia, com o respetivo
registo;
. A renovação de ar é feita por ventilação natural através de abertura de portas e
janelas;
. O ecrã da maquete existente nas Casas Altas será manuseado exclusivamente pela
trabalhador de serviço.


