Clube de Campismo de Lisboa

COMUNICADO ASSOCIATIVO NÂº 3

Â

COVID-19
ASSUNTO: SuspensÃ£o da permanÃªncia dos SÃ³cios/Utentes nos parques de campismo

do Clube de Campismo de Lisboa

Tendo em atenÃ§Ã£o a declaraÃ§Ã£o do estado de emergÃªncia pelo Senhor Presidente da RepÃºblica, as medidas
legislativas jÃ¡ tomadas, bem como as anunciadas, pelo Governo e as instruÃ§Ãµes emanadas pelas Autoridades de
SaÃºde, o Conselho Diretivo do CCL, porque sempre se preocupou com as pessoas e com a natureza, deliberou
suspender a possibilidade de permanÃªncia dos SÃ³cios/Utentes em todos os parques de campismo do Clube, bem
como todas as suas demais atividades recreativas e desportivas.

Esta suspensÃ£o produz efeitos a partir das 00H00 do dia 21 marÃ§o 2020 e cessarÃ¡ quando estiverem criadas as
condiÃ§Ãµes normais de funcionamento das referidas atividades, como tais reconhecidas pelas autoridades pÃºblicas
competentes.

â€¢Â ContinuarÃ£o em funcionamento os serviÃ§os administrativos, de manutenÃ§Ã£o e de vigilÃ¢ncia, existentes nos
parques, na medida do indispensÃ¡vel.

â€¢Â Para esse efeito serÃ¡ facultado, apenas a um utente por cada unidade de alojamento campista, o seu ingresso e
permanÃªncia nos respetivos parques pelo perÃ-odo mÃ¡ximo de meia hora, mediante agendamento prÃ©vio, atravÃ©s dos
meios de contacto do seu parque.

â€¢Â SÃ£o suspensas, de imediato e por tempo indeterminado, quaisquer obras, novas ou a decorrer, nas unidades de
alojamento campista.

â€¢Â Quaisquer situaÃ§Ãµes excecionais decorrentes desta suspensÃ£o deverÃ£o ser reportadas ao Clube atravÃ©s dos
contactos do seu parque.

HÃ¡ que evitar ao mÃ¡ximo reaÃ§Ãµes de alarmismo e de pÃ¢nico!
A nossa vida tem de continuar!
Mas hÃ¡ que evitar ao mÃ¡ximo, tambÃ©m, excessos de confianÃ§a e comportamentos negligentes que ponham em risco a
nossa vida e a vida dos nossos familiares, companheiros e trabalhadores do Clube.

O Conselho Diretivo do CCL apela Ã serenidade e ao cumprimento responsÃ¡vel das orientaÃ§Ãµes jÃ¡ emitidas e a emitir
pelas Autoridades de SaÃºde, bem como das medidas legislativas que vÃªm sendo publicadas, como forma de reduzir ao
mÃ-nimo possÃ-vel os efeitos negativos desta pandemia nas nossas vidas.

A prevenÃ§Ã£o do contÃ¡gio comeÃ§a em cada um de nÃ³s!

Aguarde com serenidade as informaÃ§Ãµes do Conselho Diretivo!

Todos juntos vamos conseguir que o nosso CCL ganhe mais esta batalha e siga o seu caminho.
http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl
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Qualquer dÃºvida ou esclarecimento adicional contacte a receÃ§Ã£o do seu parque.
Â

Lisboa, 20 de marÃ§o de 2020

Â O Conselho Diretivo

Â

http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl
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