
De volta à praia!
Back to the beach! / De vuelta a la playa!
Decreto-Lei n.º 24/2020

Uso de WC público
Use of public toilets / Uso de wc público

Este equipamento tem uma lotação/capacidade  
máxima de                 utentes em simultâneo.  
EN This facility has a maximum occupancy of _______ users at the same time.  
ES Este equipamiento tiene un aforo/capacidad máxima de _______ usuarios a la vez; 

Não é permitido a permanência, no interior,  
de um número de utentes superior ao previsto;  
EN This number may not be exceeded at any time; 
ES No está permitida la permanencia en el interior de un número de usuarios superior al previsto; 

Aguarde a sua vez no exterior, mantendo a distância de segurança; 
EN Wait your turn outside, respecting social distancing; 
ES Espere su turno en el exterior, manteniendo la distancia de seguridad; 

No acesso e permanência às instalações sanitárias devem adotar-se as medidas  
de proteção individual como higienização de mãos e utilização de máscara ou viseira;  
EN When accessing and using toilet facilities, you must employ personal protection measures,  
such as sanitising your hands and using a mask or visor; 
ES En el acceso y permanencia en las instalaciones sanitarias deben adoptarse las medidas  
de protección individual como higienización de manos y utilización de mascarilla o visera; 

Nas instalações sanitárias é obrigatório o uso de calçado; 
EN You must wear footwear when using the toilet facilities; 
ES En las instalaciones sanitarias es obligatorio el uso de calzado; 

Não é permitido a utilização do equipamento 
como vestiário ou bengaleiro;  
EN Usage of the facilities as changing rooms or cloakrooms is not permitted; 
ES No está permitida la utilización del equipamiento como vestuarios o paragüeros;

Respeite o distanciamento social
Respect social distancing
Respeta la distancia social

Use máscara sempre que indicado
Wear mask whenever indicated

Usa máscara siempre que se indique

Higienize as mãos com frequência
Sanitize your hands frequently

Limpia tus manos frecuentemente

Mantenha a etiqueta respiratória
Maintain cough etiquette

Mantenga la etiqueta de respiración


