CIRCULAR Nº 07-20
10/03/2020
DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais, Clubes de NART
ASSUNTO: Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística
Serve o presente email para informar que a FPN está a monitorar dia a dia o processo de evolução do surto
epidemiológico do COVID-19, seguindo todas as publicações e recomendações de organismos nacionais e
internacionais ligados à Saúde Pública.
Informamos que relativamente à organização do Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística,
recebemos a comunicação oficial por parte do Clube de Natação da Amadora, FOCA – Clube de natação
de Felgueiras e PORTINADO, a cancelar a sua participação em virtude de se encontrarem em áreas de
focos infeciosos de COVID-19, diminuindo consideravelmente o risco inerente à possibilidade de
propagação da doença, pelo que a FPN mantém a operacionalidade da competição, tendo em atenção que
a referida monitorização e recomendações poderão alterar a decisão em qualquer momento.
Informamos também que foi criada uma equipa de prevenção, em coordenação entre a FPN, departamento
médico, a Câmara Municipal de Abrantes e a Associação de Natação do Distrito de Santarém e que irá
acompanhar toda a competição, tendo como funções:
1. Assegurar a divulgação e implementação do Plano de Contingência;
2. Assegurar a permanente adequação do Plano de Contingência, incorporando as orientações
técnicas e logísticas;
3. Assegurar o funcionamento e a manutenção da área de “isolamento”;
4. Verificar o estado de higienização e as condições ambientais das instalações sanitárias e outros
espaços sob a sua responsabilidade;
5. Manter informada a Equipa de Coordenação e a direção da FPN, sobre a evolução da situação e as
necessidades de ajustamento ao Plano de Contingência;
Informamos, ainda, que estão garantidas, condições locais com pessoal habilitado para cumprir e fazer
cumprir as normas de segurança com Kits preparados e sala de isolamento.
Sabendo que todo processo de disseminação do COVID-19 se faz por contágio direto ou indiretos, solicitase a todas as pessoas que se encontrem, de alguma forma, com sintomas de constipação ou gripais que
não estejam presentes ou assistam ao evento em questão.
A FPN deixa uma palavra de apreço à atitude dos clubes supramencionados no controlo dos danos
decorrentes desta epidemia.
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