
PISCINAS MUNICIPAIS DA MEALHADA REABREM A 15 DE JUNHO  

As Piscinas Municipais da Mealhada reabrem ao público no dia 15 de junho, embora 
condicionadas pela atual situação de pandemia da COVID-19.   

As Piscinas Municipais da Mealhada reabrem, mas apenas para uso no regime livre e, por-
tanto, sem aulas de qualquer modalidade. O novo horário passa a ser, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 15 às 19 horas. Ao sábado, funcionam entre as 9 e as 
13 horas.  

Os utentes estão obrigados a cumprir uma série de regras, emanadas pela autoridades de 
Saúde, essenciais à prevenção da COVID-19, nomeadamente, assegurar o distanciamento 
físico de segurança entre pessoas, no acesso e na utilização da piscina (3 metros no plano 
de água e 2 metros fora); o uso de máscara no interior das instalações, exceto no plano de 
água ou a permanência no plano de água durante um máximo de 45 minutos, dispondo de 
10 minutos para sair das instalações.  

Não será permitida a utilização de balneários para banhos ou mudança de roupa, sendo 
apenas permitida a utilização de sanitários e todos os objetos pessoais (roupa, toalhas, cal-
çado e mochilas), devem ser colocados nos bancos correspondente à pista atribuída. 

Os utentes devem ainda cumprir as medidas de etiqueta respiratória, proceder à limpeza e 
desinfeção das mãos aquando da entrada e saída do cais e do plano de água, passar o cor-
po pelo duche antes e depois de uma ida à piscina e usar calçado para uso exclusivo em 
piscinas (chinelos) antes da entrada no cais, numa zona predefinida.  

É recomendada a utilização de óculos de natação dentro da piscina e área circundante, de 
modo a evitar tocar com as mãos nos olhos.  

Os utentes podem contactar as Piscinas Municipais pelo número 231 205 470. 

Mealhada, 8 de junho de 2020


