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BEM-VINDO (DE VOLTA)
AO SEU CLUBE!

Cartilha com orientações, cuidados e regras 
para um retorno seguro e responsável.
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BEM-VINDO (DE VOLTA)

À ASSOCIAÇÃO CLUBE
Neste momento em que a rotina da sociedade foi alterada, por conta da pandemia do novo coronavírus, 
a Associação Clube trabalhou intensamente para adotar medidas de prevenção e reabrir com segurança 
e responsabilidade. 
O retorno das atividades obedecerá aos novos e rigorosos protocolos de saúde, higiene e segurança que 
fazem parte de um plano de reabertura consciente. Para auxiliar nessa retomada da rotina, criamos uma 
cartilha de recomendações com as principais regras e procedimentos do nosso plano de reabertura gradu-
al. O conteúdo será atualizado conforme as orientações dos órgãos oficiais.
É necessário que todos observem os novos protocolos adotados e fiquem atentos à sinalização e às 
orientações dos nossos colaboradores. Todas as diretrizes e orientações estão em alinhamento com os 
protocolos sanitários determinados pelos decretos municipais nº 21.197 e 21.203.
Nessa nova rotina, precisamos agir juntos pela saúde e segurança de todos. Por isso, ao acessar o Clube, 
todos se comprometem a observar e fazer observar os novos protocolos. 
Seja responsável. As ações individuais se refletem no coletivo. O ‘novo normal’ é se cuidar. Cuidando de si, 
você também cuida dos outros.
IMPORTANTE: Em qualquer ambiente existe risco de exposição à Covid-19, e não há possibilidade 
de garantir que você não seja exposto(a). Cuide-se e nos ajude a cuidar de você.

VERSÃO 6 - ALTERADA EM 14/07/2021 
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CUIDADOS ESSENCIAIS 
Este será o ‘novo normal’ da Associação Clube:

O Clube verificará a 
temperatura corporal 
de todos no momento 
do acesso. Pessoas 
com 37,8ºC ou mais 
não poderão entrar.

AFERIÇÃO DE
TEMPERATURA

MÁSCARAS
O uso de máscaras 

faciais, cobrindo 
nariz e boca, é 

obrigatório duran-
te a permanência 

no Clube (a partir dos 3 anos de 
idade). Troque-as a cada 2-3 

horas, ou sempre que 
ficar umedecida.

Respeite a distância 
mínima de 1,5 metro 
em relação às outras 

pessoas. Não faça 
aglomeração.

DISTANCIAMENTO
SOCIAL

Se você apresentar sintomas 
da Covid-19 ou estiver doente, 

evite vir ao Clube até ficar 
saudável novamente.

SINTOMAS
Evite compartilhar 
objetos pessoais, tais 
como fones de ouvido, 
celulares e canetas.

OBJETOS PESSOAIS

Quando espirrar ou tossir, 
lembre-se de cobrir o rosto 

com o antebraço ou usar 
um lenço de papel.

ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

Lave frequentemente 
as mãos com água e 

sabão ou álcool 70% e 
evite levá-las ao rosto.

HIGIENE
DAS MÃOS

Evite cumprimentar com 
beijo, abraço ou aperto 
de mãos.

SAUDAÇÕES

Se você tem 
mais de 60 anos, ou é hipertenso, diabético,
cardiopata, asmático, gestante ou puérpera, 
recomendamos que fique mais tempo em casa.

GRUPOS
DE RISCO

Entrada não permitida 
de visitantes.

VISITANTES
Permaneça em casa caso 

alguém que more com 
você apresente sintomas 

ou esteja infectado.

FIQUE 
EM CASA
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PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS PELO 
CLUBE

PARA A REABERTURA

Reativação dos colaboradores e 
capacitação para os novos procedimentos 
de segurança e prevenção.

Aquisição de 10 totens de álcool gel com 
pedaleiras e aumento dos dispensers de 

parede.

Desenvolvimento do plano de 
comunicação quanto às novas regras 

de utilização do clube.

Definição das fases de liberação e 
protocolos de segurança específicos 
para cada espaço.

Organização do layout dos espaços e 
equipamentos quanto às limitações de 
atendimento (capacidades máximas).

Aquisição de 5 termômetros digitais 
de infravermelho para aferição da 

temperatura corporal no momento 
de acesso.

Aquisição de 1.000 máscaras  
para colaboradores.

As atividades de limpeza e desinfecção 
serão intensificadas. Haverá a higienização 
constante com álcool 70% de superfícies 
com contato constante, como maçanetas, 
torneiras, corrimãos, mesas e cadeiras do 
Espaço João de Lima. 
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DIRETRIZES
•  A principal preocupação é com a saúde dos associados e colaboradores.

•  Serão adotados protocolos sanitários individuais e para ambientes. 

•  O distanciamento social e as medidas de proteção serão obrigatórios em todos os serviços, 
atividades e espaços. 

•  A comunicação do Clube com os associados será realizada preferencialmente por mídias 
digitais e pela intensa sinalização nos locais de circulação.
 
•  O atendimento na Academia, por possuir maior risco de aglomeração, ocorrerá em siste-
ma de agendamento. 

•  Os riscos de cada atividade foram analisados com base no contato, tipo de local e de prática. 

•  Haverá acompanhamento diário dos protocolos adotados, e novas medidas de 
flexibilização ou rigidez serão definidas com base nas orientações das autoridades públicas.

•  O plano foi estruturado em fases, em conformidade com as principais organizações 
globais, que podem ser alteradas de acordo com as determinações dos órgãos oficiais.
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FASES DA
REABERTURA

O plano de retomada das atividades pela Associação Clube foi dividida 
em 5 fases. Fizemos essa divisão no nosso planejamento, mas cada serviço, 
atividade ou funcionar em diferentes fases, de modo flexível e independente, levando 
em conta as condições estabelecidas por órgãos oficiais e autoridades em saúde pública.

Parâmetros: liberação das escolas e liberação de eventos pelo Plano SP

• Manutenção 
• Limpeza 
• Atendimento remoto 
ao associado 
• Administrativo e RH 
• Comunicação e TI 

• Reabertura das Quadras 
de Tênis 
• Reabertura do Espaço 
João de Lima e lanchonetes
• Reabertura da Academia 
• Reabertura da pista de 
caminhada na Sede Nova 
Petrópolis 
• Entrada de visitantes não 
permitida 
• Demais espaços 
interditados; atividades 
em grupo e esportes de 
contato suspensas
• Bebedouros por ingestão 
direta interditados

• Reabertura das piscinas 
aquecidas somente para 
nado recreativo
• Entrada de visitantes não 
permitida 
• Reabertura dos ginásios 
(uso individual e familiar) 
• Reabertura da Sala 
de Jogos
• Reabertura da Sede 
Náutica com restrição de 
capacidade nos quiosques  
• Sauna e piscinas frias 
permanecem interditadas 
• Retorno das aulas de 
Zumba e Fit Dance 
(danças)  
• Demais atividades em 
grupo e esportes de 
contato suspensas 
• Bebedouros por ingestão 
direta interditados

• Retorno das Escolinhas 
de Esportes 
• Retorno das aulas de 
ginástica da Academia
• Retorno das aulas de 
natação 
• Retorno das aulas de 
hidroginástica
• Retorno do exame médico 
• Retorno dos Rachões
• Entrada de visitantes não 
permitida 
• Sauna e piscinas frias 
permanecem fechadas 
• Bebedouros por ingestão 
direta interditados

• Reabertura da Sauna

• Retorno dos campeonatos 

e torneios internos

• Retorno dos grupos da 

Terceira Idade e Vôlei 

Simplificado 

• Retorno das Sextas 

Musicais e outros eventos 

sociais do Clube 

• Reabertura do Espaço 

Gourmet e quiosque da 

Sede Nova Petrópolis

• Entrada de visitantes 

permitida

• Bebedouros por ingestão 

direta voltam a funcionar

FASE 1 FASE 2 FASE 3

CLUBE FECHADO, 
FUNCIONAM SOMENTE 
ATIVIDADES ESSENCIAIS

REABERTURA COM 
RESTRIÇÕES GRANDES

FUNCIONAMENTO COM 
RESTRIÇÕES MODERADAS

FUNCIONAMENTO
COM RESTRIÇÕES LEVES

FUNCIONAMENTO 
NORMAL COM
PROTOCOLOS

FASE 4 FASE 5
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QUAIS ESPAÇOS ESTÃO ABERTOS AO PÚBLICO? 
• Quadras de Tênis
• Academia (práticas individuais agendadas)
• Espaço João de Lima, lanchonete e café
• Secretaria principal
• Ginásios (uso individual ou familiar)
• Piscinas aquecidas (raia individual ou familiar mediante agendamento)
• Sala de Jogos
• Pista de caminhada da Sede Nova Petrópolis
• Parquinho e Espaço Cultural
• Piscinas aquecidas (raia individual ou familiar mediante agendamento) 
• Sala de Jogos 
• Pista de caminhada da Sede Nova Petrópolis
• Sede Náutica (com restrição de capacidade nos quiosques)
• Sauna

O QUE PERMANECE FECHADO?
Piscinas frias.

QUAIS ATIVIDADES PERMANECEM SUSPENSAS?
Atividades esportivas em grupo e com contato físico, hidroginástica, natação com supervisão/VIP, aulas de ginástica, 
rachões, reuniões dos núcleos de convivência, campeonatos e quaisquer eventos que gerem aglomeração de pessoas.

SEDE URBANA: das 6h às 22h (de segunda a sexta) e das 8h às 18h (sábados e domingos)
ACADEMIA: das 6h às 21h (de segunda a sexta), das 8h às 14h (sábados) e das 8h às 13h (domingos)

SEDE NOVA PETRÓPOLIS: das 7h às 21h (de segunda a sexta) e 8h às 18h (sábado e domingo)
SEDE NÁUTICA: das 8h às 20h (de segunda a domingo)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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PROTOCOLOS
DE  BIOSSEGURANÇA
Cada espaço e atividade do Clube terão protocolos de funcionamento 
específicos de forma a garantir a retomada segura e responsável.

Eles atendem aos decretos municipais nº 21.197 e 21.203 e estão em conformidade 
com as recomendações do Sindi Clube-SP (Sindicato dos Clubes do Estado 

de São Paulo) e Acesc-SP (Associação dos Clubes 
Esportivos e Sociais do Estado de São Paulo).

SANITIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 
A cada 7 dias, o clube recebe pulverização de desinfetante hospitalar para superfícies 

fixas e artigos não-críticos. A limpeza dos ambientes foi intensificada diariamente.

PROTOCOLO
PORTARIAS E 

CONTROLE DE ACESSO
Portarias de Clubes têm um trânsito muito intenso de pessoas. Como 

o vírus se propaga através de fluídos e do contato da mão com o 
rosto, essas áreas podem ser uma significativa fonte de contágio.

O acesso será criterioso:

1. USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARA PARA ACESSO 
AO CLUBE 
Em cumprimento aos decretos municipais nº 21.197 e 21.203, a 
entrada de associados e colaboradores só será permitida com 
o uso de máscaras faciais. 

2. AFERIÇÃO DA TEMPERATURA
Antes do acesso, a temperatura corporal será aferida com 
termômetros digitais de infravermelho. Caso a temperatura 
seja igual ou superior a 37,8ºC, a entrada não será permitida e 

a recomendação será que procure um médico. No caso de 
colaboradores, a temperatura também será aferida na saída;

3. EPIs
Porteiros e controladores de acesso utilizarão 
máscaras e protetores faciais em acetato;

4. CUIDADOS ESSENCIAIS
Logo na entrada, serão colocados banners e/ou adesivos 
com os principais cuidados durante a 
permanência no Clube.
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PROTOCOLO
SECRETARIAS

As áreas de atendimento, secretaria social, caixas e 
departamento de Esportes devem receber atenção especial. 

Adotaremos as medidas preventivas: 

1. EPIs 
Colaboradores que trabalham no atendimento ao 
associado terão, além da máscara obrigatória, protetores 
faciais de acetato fornecidos pelo Clube;

2. MAQUININHAS DE CARTÃO
Maquininhas de cartão receberão proteção com filme 
plástico, que deverá ser trocado frequentemente;

3. LIMITE DE ATENDIMENTO 
Para evitar a aglomeração de pessoas, será limitado o aten-
dimento de até 2 pessoas por vez; bancos de espera serão 
colocados na parte externa;

4. ÁLCOOL GEL 
Disponibilização álcool gel nos caixas e pontos de 
atendimento;

5. LIMPEZA DO BALCÃO
O próprio atendente é responsável por higienizar o balcão 
após a saída do associado;

6. CUIDADOS ESSENCIAIS 
Também serão colocados banners e/ou adesivos com os 
principais cuidados durante a permanência no Clube.
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PROTOCOLO
ACADEMIA

Para preservar a saúde dos frequentadores da academia, 
procedimentos de segurança a seguir deverão ser 
tomados pelo menos durante as 8 (oito) primeiras 

semanas após a liberação: 

1. RESTRIÇÃO 
Capacidade máxima da Academia: 50 pessoas;
2. AGENDAMENTO
O treinamento só será feito mediante agendamento prévio (tempo limita-
do a 50 minutos) direto na recepção ou pelo telefone 3531-4374;
3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL GEL 
Disponibilização de recipientes com álcool em gel a 70% para uso por 
clientes e colaboradores em todas as áreas da academia;
4. MÁSCARAS
Uso obrigatório de máscaras para associados e colaboradores durante a 
permanência no espaço;
5. KITS DE LIMPEZA
Colocação de kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de 
musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e borrifadores de álcool 
70% para que os clientes possam higienizar os equipamentos de treino, 
como colchonetes, halteres e máquinas;
6. LAYOUT
A disposição dos aparelhos foi alterada para respeitar o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro;
7. AULAS DE GINÁSTICA 
Em um primeiro momento, as sessões coletivas de ginástica permanecem 

suspensas, bem como o treinamento com personal trainer;
8. VESTIÁRIOS
Os associados deverão vir vestidos com roupa de treino; caso não seja 
possível, será possível realizar a troca nos vestiários, porém com a área 
dos chuveiros interditada;
9. ARMÁRIOS
Apenas 50% dos armários estarão disponíveis para uso;
10. AR-CONDICIONADO 
Dar preferência à ventilação natural. Caso o ar-condicionado seja 
ligado, renovar todo o ar do ambiente, de acordo com a exigência da 
legislação (pelo menos, 7 vezes por hora), e fazer a troca dos filtros de 
ar, no mínimo 1 vez por mês, usando pastilhas adequadas para 
higienização nas bandejas do aparelho;
11. BALCÃO DE ATENDIMENTO E CATRACA
O recepcionista da academia é responsável pela higienização do bal-
cão e da catraca da academia;
12. COMUNICAÇÃO VISUAL 
Banners e/ou adesivos sobre o uso das máscaras, cuidados essenciais e 
higienização dos aparelhos serão colocados em locais estratégicos.
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PROTOCOLO
QUADRAS
DE TÊNIS

Para preservar a saúde dos frequentadores das quadras 
de tênis, procedimentos de segurança a seguir deverão

 ser tomados durante as 8 (oito) primeiras semanas 
após a liberação: 

1. RESTRIÇÃO 
Capacidade máxima de 4 (quatro) pessoas por quadra; 
na arquibancada, deverão ficar no máximo 14 pessoas 
respeitando-se o distanciamento mínimo de 1,5 metro;

2. MÁSCARA 
Uso obrigatório da máscara durante a prática esportiva e 
nas arquibancadas;

3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS/ÁLCOOL GEL 
Disponibilização obrigatória, nas quadras de tênis, de álcool 
gel para uso dos jogadores(as); 

4. ARQUIBANCADA
Sinalização para que os associados respeitem a distância 
mínima de 1,5 metro; a capacidade máxima é de 
14 pessoas;
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PROTOCOLO
ESPAÇO JOÃO 

DE LIMA E 
LANCHONETES

O Bar Lanchonete e o Café funcionarão em conformidade com 
os protocolos sanitários estabelecidos pelo município.

1. Capacidade máxima do Espaço João de Lima: 100 pessoas;

2. As mesas estarão dispostas respeitando-se o distanciamento 
mínimo de 2 metros, com limites de cadeiras por mesa. Desta 
forma, o mobiliário será reduzido para atender à limitação de 
atendimento;

3. É obrigatório a utilização de máscaras por todos os 
frequentadores, clientes e funcionários que deverão usá-las em 
tempo integral. Os clientes poderão deixar de utilizá-las apenas 
quando estiverem sentados para possibilitar que realizem as 
suas refeições. 

4. Nos caixas, organizar marcações de filas com pelo menos 1,5 
metro de distância entre as pessoas, evitando aglomeração; 

5. As maquininhas de cartão deverão estar cobertas com 
plástico-filme;

6. Reforço da higienização dos pisos e superfícies com 
detergente e sanitizantes adequados;

7. Limpeza constante das mesas e cadeiras com álcool líquido 
70% (sempre que a mesa for desocupada);

8. Disponibilização de álcool gel 70% para uso dos associados.
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PROTOCOLO
REFEITÓRIO DOS 

COLABORADORES

1. ÁLCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Será disponibilizado álcool gel 70% para a higienização das mãos;

2. USO DA MÁSCARA
Todos deverão usar máscaras enquanto estiverem aquecendo 
a refeição ou lavando a louça. Apenas durante a refeição que o 
uso não é obrigatório;

3. DISTANCIAMENTO MÍNIMO
Colaboradores deverão respeitar o distanciamento mínimo de 
1,5 metro ao sentarem-se na mesa.

4. LIMPEZA DAS MESAS
Ao terminar a refeição, cada colaborador deverá passar 
álcool líquido 70% na mesa.

5. HORÁRIO DE ALMOÇO
Para evitar aglomeração, os colaboradores, neste primeiro 
momento, possuem dois horários de almoço: uma turma 
às 12h e outra às 13h. Quando o clube estiver em pleno 
funcionamento, terá também um horário às 11h.
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PROTOCOLO
PISTA DE CAMINHADA 

SEDE NOVA PETRÓPOLIS

1. USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARA PARA ACESSO AO 
CLUBE 
Em cumprimento aos decretos municipais nº 21.197 e 21.203, a 
entrada de associados e colaboradores só será permitida com 
o uso de máscaras faciais;

2. AFERIÇÃO DA TEMPERATURA
Antes do acesso, a temperatura corporal será aferida com ter-
mômetros digitais de infravermelho. Caso a temperatura seja 
igual ou superior a 37,8ºC, a entrada não será permitida e a 
recomendação será que procure um médico. 

3. CAPACIDADE MÁXIMA
A capacidade máxima da pista de caminhada é de 50 pessoas, 
com tempo de permanência limitado a 1 hora;

4. ÁLCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Disponibilização de álcool gel 70% para os frequentadores;

5. ACADEMIA AO AR LIVRE
Por conta da necessidade de higienização constante, a aca-
demia ao ar livre estará interditada, seguindo a determinação 
da prefeitura;

7. PARQUINHO
O parquinho será uma das últimas áreas a serem liberadas;

8. ESPAÇO GOURMET E QUIOSQUE
Somente quando houver a liberação para eventos com 
aglomerações é que estes espaços serão liberados;

9. BEBEDOURO
O bebedouro estará interditado até o controle da epidemia;

10. EPIs
Porteiros utilizarão máscaras e protetores faciais em acetato;
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PROTOCOLO
 PISCINAS AQUECIDAS

1. RESTRIÇÃO 
Capacidade máxima da piscina: 1 pessoa ou família por raia, por 
período de 55 minutos (na piscina). A capacidade máxima do vestiário 
feminino é de 19 pessoas, já do masculino é de 20 pessoas;
2. AGENDAMENTO 
O uso individual ou familiar da raia só será feito mediante agenda-
mento prévio (tempo limitado a 55 minutos) direto no Departamento 
de Esportes ou pelo telefone 3531-4370;
3. ÁLCOOL GEL
Disponibilização, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 
em gel a 70% para que os associados usem antes de tocar na escada 
ou nas bordas da piscina;
4. USO DA MÁSCARA
Uso obrigatório de máscara por associados, colaboradores e terceiriza-
dos que estejam fora da água;
5. USO DE CHINELOS
Uso obrigatório de chinelos por associados, colaboradores e terceiriza-
dos. Utilize-o somente nos vestiários e área da piscina, evite vir da rua 
calçando-o;

6. EPIs
Uso obrigatório de máscara do tipo face shield por professores e 
terceirizados no exterior da piscina. Elas devem ser higienizadas 
com água e detergente ou com álcool a 70% a cada duas horas, no 
mínimo;
7. DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
Para evitar aglomeração, os associados devem aguardar o horário 
reservado respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro;
8. HIGIENIZAÇÃO
No intervalo de troca de associados na raia, o clube higienizará a 
escada da piscina e corrimãos. O vestiário também será limpo com 
mais frequência;
9. VESTIÁRIOS
Os associados devem vir com maiô e sunga por baixo da roupa; após 
nadar, deverão apenas trocar de roupa, pois a área dos chuveiros es-
tará interditada. Os armários estarão limitados a 50% da capacidade;
10. HIGIENIZAÇÃO DA PISCINA
Garantir a qualidade da água nas piscinas seguindo os critérios esta-
belecidos de cloração, filtração e controle do pH;
11. ACESSÓRIOS 
Neste primeiro momento, acessórios de treino como pranchas e flu-
tuadores não estarão disponíveis, pois são objetos compartilhados.

Para preservar a saúde dos frequentadores das piscinas, 
procedimentos de segurança a seguir deverão ser 

tomados durante pelo menos as 8 (oito) primeiras semanas 
após a liberação:
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1. RESTRIÇÃO 
Capacidade máxima do complexo aquático limitada a 80 
pessoas. O uso será por ordem de chegada; o vestiário 
masculino comporta 38 pessoas, já o feminino, 30.

2. MOBÍLIA 
Diminuição em 30% de espreguiçadeiras, mesas e cadeiras, 
de forma que seja respeitado o distanciamento mínimo de 
1,5 metro;

3. USO DE CHINELOS 
Exigência do uso de chinelos no ambiente de práticas
aquáticas;

4. USO DE MÁSCARAS
O uso de máscaras é obrigatório, com exceção das pessoas 
que estão dentro da piscina;

5. LIMPEZA 
Higienização constante de escadas e bordas da piscina. 
O mobiliário também deverá ser limpo com álcool 70%;

6. VESTIÁRIOS 
Vestiários estarão disponíveis somente para troca de roupa, 
pois a área dos chuveiros ficará interditada. Os armários 
estarão limitados a 50% da capacidade.

PROTOCOLO
PISCINAS FRIAS

Para preservar a saúde dos frequentadores das piscinas, 
procedimentos de segurança a seguir deverão ser 

tomados durante pelo menos as 8 (oito) primeiras semanas 
após a liberação: 
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1. RESTRIÇÃO DE USO
Uso da quadra para práticas individuais ou familiar. Tempo 
máximo de permanência de 1 hora. Não é permitido jogar em 
grupo;

2. MÁSCARA 
Uso obrigatório da máscara durante a prática esportiva; 

3. ÁLCOOL GEL 
Disponibilização obrigatória de álcool gel para uso dos 
jogadores(as); 

4. DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
Evite cumprimentos. Respeite o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro;

5. HIGIENIZAÇÃO 
A cada devolução de bola, de qualquer modalidade, o 
funcionário do clube deverá higienizá-la com álcool 70% 
antes de guardá-la, repetindo o procedimento toda vez que 
entregar a bola ao associado que a requisita;

PROTOCOLO
GINÁSIOS

Para preservar a saúde dos frequentadores dos ginásios, 
procedimentos de segurança a seguir deverão ser 

tomados durante pelo menos as 8 (oito) primeiras semanas 
após a liberação:
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1.  RESTRIÇÃO 
Capacidade máxima da Sala de Jogos: 20 pessoas. Tempo de 
permanência máxima de 2 horas;

2. MÁSCARA 
Uso obrigatório da máscara durante a prática esportiva; 

3. ÁLCOOL GEL 
Disponibilização obrigatória de álcool gel para uso dos joga-
dores(as); 

4. SINALIZAÇÃO 
Sinalização para que os associados e respeitem a distância 
mínima de 1,5 metro; 

5. HIGIENIZAÇÃO 
Todos os dias, pela manhã, os tacos e bolas de sinuca de-
verão ser higienizados com álcool 70%;

6. TORNEIOS 
A realização de torneios ainda não está liberada.

PROTOCOLO
SALA DE JOGOS

Para preservar a saúde dos frequentadores da Sala 
de Jogos, procedimentos de segurança a seguir 

deverão ser tomados durante pelo menos as 8 
(oito) primeiras semanas após a liberação:



20

CARTILHA DE RETORNO

www.associacaoclube.com.br             AssociacaoClubeSBCI

PROTOCOLO
SEDE NÁUTICA

1.  AFERIÇÃO DE TEMPERATURA 
Caso apresente 37,8ºC ou mais, não será permitido adentrar. 
A recomendação é que procure um médico. 

2. USO DE MÁSCARA 
O uso da máscara é obrigatório a partir dos 3 anos. 

3. DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% 
Mantenha a higienização constante das mãos utilizando o totem 
e displays de álcool gel (totem na entrada da sede e dispenser 
entregue na posse do quiosque, que deve ser devolvido na 
secretaria no checkout)

 4. RESTRIÇÃO NA CAPACIDADE 
Para que seja respeitado o distanciamento mínimo seguro, 
cada quiosque terá capacidade máxima reduzida de 
pessoas (regra de 5m²/pessoa ou 40% do AVCP): 
• Quiosque Coletivo 2: 22 pessoas 
• Quiosque Coletivo 3: 15 pessoas 
• Quiosque Coletivo 4: 15 pessoas 
• Quiosque Coletivo 5: 12 pessoas 
• Quiosque Coletivo 6: 22 pessoas 
• Quiosque Simples 7 ao 20: 10 pessoas 

5. AGENDAMENTO 
A reserva de quiosques deverá ser feita com antecedência, 
conforme regra anterior à pandemia. Para os quiosques 
simples, deverá ser feita no sábado anterior ao evento e, nos 
coletivos, com 1 (um) mês de antecedência. 

6. DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
Pedimos a todos que mantenham a distância mínima 
segura de pelo menos 1,5 metros entre as pessoas. 

7. HIGIENIZAÇÃO 
Após o uso, o quiosque (mesa, bancos, pia, torneira, piso) 
será higienizado com produtos próprios para desinfecção.
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PROTOCOLO ESPAÇO CULTURAL

PROTOCOLO
PARQUINHO

1. Capacidade máxima do Espaço Cultural: 12 pessoas; 
2. O uso de máscara é obrigatório a partir dos 3 anos; 
3. Mantenha a higienização constante das mãos, utilizando o display de álcool gel 70%; 
4. Para que o distanciamento mínimo de 1,5 metro seja respeitado, as mesas 
infantis estão dispostas individualmente; 
5. Brincadeiras em grupo devem ser feitas somente entre crianças da mesma 
família; 
6. A criança que quiser pintar receberá no balcão um kit de lápis de cor. Ao final 
da atividade, ela deve devolver o kit para higienização; 
7. Ao terminar de utilizar um brinquedo, a criança deverá devolvê-lo no balcão 
para higienização; 
8. A lousa estará sem giz disponível. Caso queira utilizá-la, retire o giz no balcão e 
descarte-o após o uso; 
9. As mesas e cadeiras serão higienizadas após o uso; 
10. Durante a pandemia, não serão disponibilizadas garrafas térmicas com chá e café.

1. Capacidade máxima do parquinho: 10 pessoas; 
2. O uso de máscara é obrigatório a partir de dos 3 anos;
3. Mantenha a higienização constante das mãos, 
utilizando o display de álcool gel 70%;
4. Respeite o distanciamento mínimo de 1,5 metro; 
5. Os brinquedos serão higienizados constantemente pelos 
funcionários do clube.
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1. ATLETAS
Os atletas deverão chegar ao Clube devidamente uniformizados e com máscaras; durante o jogo não é obrigatório 
o uso da mesma, segundo recomendações da Federação Paulista de Futebol;

2. USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARA 
Uso obrigatório da máscara, durante o jogo, pelos mesários, técnico, atletas no banco de reserva (respeitando a sinalização 
de distanciamento mínimo) e fisioterapeuta;
3. MUDANÇA DE HÁBITOS 
Ficam proibidas: entrada em campo com gritos de guerra, cumprimento das equipes, comemorações coletivas, com abraços, 
após cada gol, evitar aglomerações entre os jogos;

4. PARALISAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO 
Paralisação da partida para higienização das traves e da bola, além da hidratação dos atletas. 
 
5. LIBERAÇÃO
O retorno dos campeonatos só será autorizado quando houver a liberação de eventos pelo Plano SP, pois as rodadas geram aglomeração.

PROTOCOLO
CAMPEONATOS DE 
FUTEBOL
Para preservar a saúde dos frequentadores dos 
campeonatos de futebol na Sede Nova Petrópolis, 
procedimentos de segurança a seguir deverão ser 
tomados quando a retomada das rodadas
 for autorizada:
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PROTOCOLO
RACHÕES 

DE FUTEBOL
1.  A temperatura corporal será aferida na entrada e, caso esteja 
maior que 37,8ºC, não será permitida a entrada; 

2. Uso obrigatório da máscara para atletas (e técnico) no banco de 
reserva e para circular na sede; 

3. Respeite o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Evite cumpri-
mentos e comemorações coletivas. Os atletas no banco deverão 
manter a distância segura; 

4. Mantenha as mãos sempre higienizadas com álcool 70% dos 
dispensers; 

5. O bebedouro não está em operação. Cada atleta deverá 
ter sua própria garrafa devidamente identificada; 

6. O clube não fornecerá coletes para diferenciação 
de equipes; 

7. A bola e o banco de reserva serão higienizados após o 
uso no dia; 

8. O vestiário está com chuveiros interditados; 

9. O Espaço Gourmet e o quiosque não estão liberados 
para uso.
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PROTOCOLO
ESCOLAS DE ESPORTES

1. RESTRIÇÃO
A quantidade de alunos por turma deverá ser reduzida;

2. ÁLCOOL GEL
Disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos;

3. USO DE MÁSCARA
Uso de máscara facial obrigatório;
4. EPIs DO PROFESSOR
O professor deverá utilizar máscara facial e protetor face shield;

5. ORIENTAÇÕES
O professor deverá orientar os alunos quanto à necessi-
dade de distanciamento social, evitando-se assim comem-
orações com contato físico, quanto ao uso de máscara no 
banco de reservas e quanto à higienização das mãos, es-
pecialmente antes de tomar água, além de instruir o aluno 
para que evite tocar o rosto;

6. TIPOS DE EXERCÍCIOS
Ao planejar as aulas, o profissional de Educação Física 
deverá privilegiar as atividades e vivências onde não há 
contato físico entre os participantes;

7. ACOMPANHANTES
Permitido somente 1 (um) acompanhante por aluno na 
arquibancada, que deverá sentar-se respeitando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre outras pessoas;

8. MATERIAIS COMPARTILHADOS
Não serão disponibilizados coletes de equipes pelo clube;

9. HIGIENIZAÇÃO
Bolas e outros materiais compartilhados deverão ser 
higienizados antes e após a aula.
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PROTOCOLO
SAUNA

1. USO DE MÁSCARA Obrigatório o uso de máscara cobrindo boca 
e nariz em toda a área de circulação dos ambientes, sendo liberado 
apenas durante as sessões dentro da sauna seca ou úmida;

2. ÁLCOOL GEL Disponibilização de álcool gel para higienização 
das mãos;

3. RESTRIÇÃO Capacidade máxima: 20 pessoas. Será permitida a 
entrada somente de duas (2) pessoas simultaneamente dentro da 
sauna seca e úmida;

4. MOBILIÁRIO As mesas, cadeiras e espreguiçadeiras estão 
posicionadas respeitando a distância mínima de 1,5 metro. É proibido 
movê-las de lugar;

5. ARMÁRIOS Os associados deverão utilizar os armários respeitando 
a regra de um armário em uso, outro bloqueado;

6. DISTANCIAMENTO Respeitar o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro. Evitar aglomerar nos salões de convivência;

7. HIGIENIZAÇÃO Todo o ambiente deverá ser higienizado 
após o uso (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, maçanetas, 
recepção) com álcool 70%;

8. COMPARTILHAMENTO DE OBJETOS Não compartilhar 
nenhum tipo de material ou utensílio de higiene nas áreas de 
banho;

9. LÂMINAS DE BARBEAR/DEPILAR Proibido se barbear/
depilar e usar sabonete dentro das saunas (seca e úmida).

10. CHINELOS Uso obrigatório de chinelos;

11. SINTOMAS O associado não deverá fazer uso da sauna 
caso apresente quaisquer sintomas de síndrome gripal.

12. COLABORADORES Os colaboradores não permanecerão 
no ambiente das saunas com os calçados e roupas que vieram ao 
trabalho, sendo exigida a troca completa do traje ao adentrar o 
recinto. Todos estão vacinados e devem utilizar máscara.
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PROTOCOLO GRUPOS DA TERCEIRA IDADE 
E VÔLEI SIMPLIFICADO

Idosos fazem parte do grupo de risco, mais vulnerável ao novo coronavírus e às 
complicações graves da covid-19. Por este motivo, atividades dirigidas a este público, como 

os núcleos de convivência da Terceira Idade (230 pessoas) e o curso de vôlei 
simplificado (25 pessoas), serão as últimas atividades a serem retomadas.
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As informações desta cartilha também estão disponíveis on-line. Acompanhe no nosso site a versão mais 
recente, uma vez que o manual pode ser alterado à medida que os órgãos oficiais façam novas determinações.


