PROTOCOLO GERAL DE
SEGURANÇA E CUIDADOS
COM A PANDEMIA

Já

faz alguns meses que retomamos
gradualmente o retorno
das atividades
esportivas 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 a prática do exercício físico 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 de atividade física 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.

Entrada do Clube

Todos
os
associados
e
colaboradores, sem exceção,
deverão fazer a medição de
temperatura antes de entrar
no clube. Disponibilizaremos
um funcionário para que faça
esse tipo de controle.

37,8°C

Caso o associado apresente
até mesmo uma leve febre
(37,8°),
o
mesmo
será
orientado a voltar para casa e
permanecer em isolamento
social.

A febre é um dos sintomas que podem identiﬁcar a
infecção por COVID-19. Por isso, neste momento, é
preciso maior cautela com a saúde.
Para as pessoas que fazem parte do grupo de
risco (Idosos ou portadores de doenças
crônicas) a orientação é que sigam as normas
dos protocolos de saúde e permaneçam em
isolamento social.
Os associados que apresentarem sintomas de
COVID-19 orientamos a cumprir a quarentena e
não frequentar o clube nesse período.

No Clube
Ao entrar no clube, você irã perceber
que foram instalados totens de álcool
em gel para a limpeza e desinfecção
das mãos.
Segundo os órgãos sanitários, lavar
as mãos frequentemente é uma das
medidas preventivas de maior
eﬁcácia. Portanto, sempre que
possível, utilize os totens de álcool
em gel espalhados pelo clube.
O clube também possui em todos os
setores dispensers com álcool em gel
que podem ser utilizados pelos
associados.

Para reforçar a segurança dos
associados e colaboradores, o clube
também adota procedimentos de
nebulização/desinfecção das áreas e
limpeza de objetos de uso comum,
como
torneiras,
corrimão
e
descargas.

Orientações de Segurança
Durante a sua permanência
no clube, solicitamos que
respeite o distanciamento
social de pelo menos 2
metros entre as pessoas.
Evite apertos de mão, abraços
e beijos no rosto.

E, o mais
importante,
sempre use
máscara.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde
e Organização Mundial de Saúde.

Além de oferecer maior segurança para quem a usa,
a máscara é um objeto obrigatório dentro do
Clube conforme Decreto Municipal Nº 25.721, de 22
de abril de 2020.
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01. Cuidados na Academia
- O uso da academia será através de
agendamento prévio;
- Respeite os horários de atendimento
academia, e permaneça na área
somente pelo período agendado;
- Faça uso da máscara e respeite o limite
de 2 metros de distância entre as
pessoas;
- Faça seus exercícios dentro das áreas
demarcadas;
- Traga a sua própria toalha de rosto e
garraﬁnha de água, evite compartilhar
seus utensílios.
- Dependendo da fase em que a cidade
se encontrar no Plano São Paulo,
podem ser adotadas medidas como
alteração no limite de pessoas dentro
da Academia e nas aulas, suspensão das
aulas presenciais e fechamento.
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02. Cuidados no Basquete
- Respeite o limite máximo de pessoas
permitidas na aula/partida;

- Higienize as mãos com álcool em gel
antes e ao ﬁnal da aula/partida;

- Faça uso da máscara e respeite o limite
de 2 metros de distância entre as
pessoas;

- Evite fazer aglomeração nos vestiários
e nas áreas comuns do clube;

- Dependendo da fase em que a cidade
se encontrar no Plano São Paulo, podem
ser adotadas medidas como limite de
pessoas por turma, substituição das
partidas por treino tático ou suspensão
das aulas.
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03. Cuidados na Dança
- Proibida a permanência dos
responsáveis dentro das salas de dança.
- Os alunos devem ﬁcar nas salas
somente durante o período da aula;
- Faça uso da máscara e respeite o limite
de 2 metros de distância entre as
pessoas;
- Faça a atividade dentro das áreas
demarcadas;
- Traga a sua própria toalha de rosto e
garraﬁnha de água, evite compartilhar
seus utensílios.
- Dependendo da fase em que a cidade
se encontrar no Plano São Paulo, podem
ser adotadas medidas como alteração
no limite de pessoas por turma ou
suspensão das aulas presenciais.
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04. Cuidados no Futebol
- Evite fazer aglomeração nos vestiários
e nas áreas comuns do clube;

- Utilize os portões indicados para
entrada e saída dos campos;

- Faça uso da máscara e respeite o limite
de 2 metros de distância entre as
pessoas;

- Traga a sua própria toalha de rosto e
garraﬁnha de água, evite compartilhar
seus utensílios.

- Dependendo da fase em que a cidade
se encontrar no Plano São Paulo, podem
ser adotadas medidas como alteração
no limite de pessoas por turma,
substituição das partidas por treino
tático ou suspensão das aulas
presenciais.
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05. Cuidados na

Ginástica Artística
- A participação nas aulas será somente
para alunos matriculados;
- Guarde seus pertences e calçados
dentro das colmeias identiﬁcadas e
permaneça com meias;
- Traga a sua própria garraﬁnha de água,
evite compartilhar seus utensílios;
- Faça uso da máscara em tempo
integral e respeite o limite de 2 metros
de distância entre as pessoas;
- Higienize as mãos com álcool em gel
antes e depois das aulas e nas trocas de
aparelhos;
- Ao sair, evite fazer aglomeraçãonas
áreas comuns do clube;
- Dependendo da fase em que a cidade
se encontrar no Plano São Paulo, podem
ser adotadas medidas como alteração
no limite de pessoas por turma ou
suspensão das aulas presenciais.

