
ORIENTAÇÕES SOBRE
A REABERTURA DA
NATAÇÃO E HIDRO



É com felicidade que anunciamos a retomada 
gradual das atividades para os associados do 
clube.

No entanto, devemos ficar atentos pois a 
pandemia ainda não acabou. Por isso, 
desenvolvemos este protocolo de segurança 
para que sua vinda ao clube seja segura. 

As ações explicadas nesta cartilha foram 
elaboradas pelo Sindi Clube, sindicato patronal 
dos clubes, em conjunto com o Governo do 
Estado de São Paulo. 

Pedimos para que os associados prestem 
bastante atenção nas informações publicadas 
neste documento, já que elas servirão como 
base para a prática da sua atividade dentro do 
clube.

Houve uma série de modificações em nossos 
procedimentos e atividades. Então, leia este 
material até o final para não ficar sem saber 
o que acontece no clube. 



- Nas áreas em que estão liberadas para o uso 
haverá a marcações para que você mantenha o 
distanciamento de segurança;

- Todos os frequentadores do clube deverão 
manter 2m de distância entre as pessoas, 
mesmo nas atividades físicas;

- Os associados podem ficar nas áreas comuns 
do clube, mas sem realizar aglomeração e 
respeitando o distanciamento social.

- O vestiário do clube ainda funcionará com 
acesso reduzido de associados (50%) e deve ser 
usado apenas para troca de roupa;

- É obrigatório o uso da máscara durante a sua 
permanência no clube;

Veja as regras
para a utilização
dos espaços abertos:



- Lave as mãos com sabão 
desinfetante e água (por 20 
segundos ou mais) ou use álcool em 
gel;

- Leve uma garrafa d'água para 
evitar tocar em torneiras ou botões 
de bebedouros;

- Limpe todos seus equipamentos;

- Não compartilhe qualquer tipo de 
equipamento com outras pessoas;

- Se precisar espirrar ou tossir, faça 
isso com um lenço ou na manga da 
camisa;

- Chegue o mais perto possível do 
horário marcado;

- Evite tocar em portões, grades, 
bancos, etc. se possível.

Antes de qualquer
atividade:



Após qualquer
atividade:

- Saia do clube o mais rápido possível;

- Lave bem as mãos ou use álcool em 
gel;

- Não use o vestiário. Tome banho em 
casa;

- Não participe de atividades sociais 
ou extracurriculares. Nada de 
congregação após o exercício;

- Todos devem deixar as instalações 
imediatamente após o jogo.



Não venha ao Clube se:
1) Estiver com sintomas do coronavírus: 
problemas respiratórios de médios a graves 
com febre, tosse e dificuldade de respirar, 
ou outros sintomas identificados pelo CDC 
(Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA);

2) Esteve em contato com alguém com 
covid-19 nos últimos 14 dias;

3) For um indivíduo vulnerável. Um indivíduo 
vulnerável pode ser um idoso ou alguém 
com condições de saúde delicadas, 
incluindo pressão alta, problema crônico de 
pulmão, diabete, obesidade, asma e pessoas 
com sistema imunológico comprometido 
por tratamentos como quimioterapia para 
câncer.



- Haverá intervalo de 15 min entre as 
atividades para limpeza das bordas;

- O associado deverá trazer sua 
própria toalha, bem como sua 
própria garrafinha de água. Os 
bebedouros estarão desativados;

- O associado deve pendurar sua 
toalha nos novos suportes que estão 
localizados próximos às bordas da 
piscina;

- É obrigatório o uso de chinelos 
para deslocamento na área da 
piscina;

1. Regras da Natação



- Os banheiros e os vestiários da 
piscina aquecida estarão abertos 
para a troca de roupas. Mas a área 
de banho estará fechada.

- Próximo à entrada da piscina e aos 
banheiros, há dispensers com álcool 
em gel a 70% para uso dos 
associados e colaboradores;

- É obrigação de todos seguir as 
restrições e recomendações 
governamentais, além de respeitar 
as regras do novo protocolo da 
natação e hidro.

2. Regras da Natação



3. Prática da Natação

- A prática está liberada na piscina 
semiolímpica e na menor, onde 
acontecerão as aulas de natação 
com 6 alunos e hidroginástica com 
até 12 alunos;

- Piscina Semiolímpica
  - 4 raias livres (1 pessoa por raia)
    De seg. a sex.: das 7h às 10h e das
    15h às 18h. Sáb.: das 8h às12h 
    (podendo haver alteração nos 
    horários);
  

- Piscina Menor
   - 12 espaços para atividade em
     família (6 espaços por família)
     De seg. a sex. às 8h15, 10h15, 
     16h e 17h. Sábado às 8h e 11h.
     Domingo às 7h15, 8h30, 9h45 
     e 11h.

- Haverá um intervalo das 11h às 15h 
para desinfecção e higienização dos 
locais de grande contato na área da 
piscina aquecida como escadas, 
bordas, etc.



4. Agendamento

Para frequentar a natação (aulas e nados livres), o 
associado deve fazer o agendamento prévio ligando 
para:  (15) 99689-3615 ou (15) 3388-9046, nos 
horários:

• De Segundas a Sextas, 
das 7h15 às 18h30, sempre para participação no dia 
seguinte;

• Aos Sábados, 
das 7h15 às 10h30, para participação nas segundas.

Horários de agendamento sujeitos a alterações.



5. Grade das Aulas

Segundas e Quartas
7h15 - Hidro / Adulto II e III
8h00 - Adulto II e III
8h45 - Nível II e III
9h30 - Hidro / Adulto II e III
10h15 - Nível II e III
15h00 - Hidro / Nível II e III
15h45 - Nível II e III, Nível IV, AP II
16h30 - Adulto II e III
17h15 - Nível II e III / Adulto II e III
18h00 - Hidro

Terças e Quintas
7h15 - Hidro / Adulto II e III
8h00 - Nível II e III
8h45 - Adulto II e III
9h30 - Hidro / Nível IV e AP II
10h15 - Adulto II e III
15h00 - Hidro / Nível IV e AP II
15h45 - Adulto II e III
16h30 - Nível II e III
17h15 - Nível IV e AP II / Adulto II e III
18h00 - Hidro / Adulto II e III



6. Grade das Aulas

Sextas
7h15 - Hidro 
8h00 - Adulto II e III
8h45 - Nível II e III
9h30 - Hidro
10h15 - Adulto II e III
15h00 - Hidro / Nível II e III
15h45 - Nível II, III, IV e AP II
16h30 - Adulto II e III
17h15 - Nível II e III / Adulto II e III
18h00 - Hidro / Adulto II e III

Sábados
8h15 - Adulto II e III
9h00 - Hidro / Nível II e III
9h45 - Nível IV e AP II
10h00 - Hidro
10h30 - Nível II e III
11h15 - Adulto II e III


