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COVID-19 

Verão em segurança 

 

 

Ansiamos o Verão. As férias, os dias longos, as noites quentes, o convívio com os 

familiares e amigos, em suma, o retorno à normalidade que conhecíamos antes da pandemia.  

A variante Delta,  mais contagiosa e preocupante, segundo os especialistas e a 

Organização Mundial de Saúde, é já dominante em Portugal, com especial prevalência na 

região de Lisboa e Vale do Tejo. É previsível a rápida disseminação por todo o país. 

 A situação epidemiológica atual requer a manutenção de todos os comportamentos 

de segurança aprendidos, de forma a prevenir, conter e mitigar a escalada de transmissão da 

infeção. 

A possibilidade de contaminação através das secreções respiratórias de uma pessoa 

infetada continua a ser o veículo direto de transmissão. 

 A utilização das praias não constitui exceção ao cumprimento das medidas gerais de 

prevenção e controlo da pandemia da doença COVID-19, definidas pelas autoridades de saúde. 

Assim, considerando o princípio da precaução, importa adotar medidas que assegurem a 

manutenção do risco de contágio num nível tão baixo quanto possível. 

A segurança de todos depende, em primeiro lugar, das ações de cada um de nós. 
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Praias – Regras Gerais de Acesso e Permanência  

 

 

Antes de ir à praia 

Verifique a afluência das praias mais próximas mediante a consulta da app InfoPraia da 

APA (Agência Portuguesa do Ambiente).  Esta entidade disponibiliza informação atualizada ao 

longo do dia. Prefira as praias assinaladas a verde, bem como, praias vigiadas e com controlo 

da qualidade da água. 

Caso o nível de ocupação seja elevado, opte por outra praia onde seja possível 

assegurar a  distância de segurança. 

 

Nos acessos à praia 

Utilize calçado e máscara. Circule sempre pela direita seguindo as indicações que 

possam existir no chão e mantenha a distância de 1,5 metro dos outros utentes que não 

pertençam ao mesmo grupo. 

 

Na praia 

Mantenha a distância de segurança  de 1,5 metro à beira-mar e no banho e de 3 

metros  entre chapéus de sol de grupos diferentes. 

 

Nos apoios, restaurantes/bares e  instalações sanitárias 

Utilize calçado e máscara, desinfete as mãos e mantenha a distância de segurança. 

 

Na saída da praia 

Não deixe lixo nem beatas na praia. Coloque-os nos contentores respetivos. As 

máscaras e luvas são sempre depositados nos contentores de lixos indiferenciados. 

Respeite as determinações das autoridades. 
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Fontes: 

• Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18.05 - https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/163551454/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01 

• APA (Agência Portuguesa do Ambiente) - https://apambiente.pt/apa/epoca-balnear-

2021; 

• INSA (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge) - Relatório de monitorização das 

linhas vermelhas para a COVID-19 – 25/06/2021 - http://www.insa.min-

saude.pt/relatorio-de-monitorizacao-das-linhas-vermelhas-para-a-covid-19-25-06-

2021/; 

 

 

Temáticas relacionadas já divulgadas: 

• Tema 7/2020 – Férias na praia em segurança; 

• Tema 8/2020 – Verão em tempos de pandemia; 

 

 

 Aproveite as férias, não descurando a sua saúde! 

 

 

 

Nota:  Imagens  retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


