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O clube desenvolverá suas atividades esportivas limitando e ordenando o seu público, 

bem como organizando as atividades, atendendo, no mínimo, às seguintes condições.

Uso obrigatório de máscaras descartáveis, de tecido, não tecido (TNT) ou tecido de 

algodão por todos os funcionários e associados durante a permanência no recinto do 

clube, bem com manter distância de no mínimo 1,5 metros entre pessoas em lugares 

públicos e de convívio social;

A permanência de cada pessoa no local de práticas esportivas será de no máximo 60 

minutos, permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da prática de atividades 

físicas;

Adotar agendamento prévio de horários para a realização das atividades. Cada grupo 

deve iniciar e finalizar as atividades no mesmo espaço de tempo;

Estabelecer intervalo de tempo de, no mínimo, 15 (quinze) minutos entre a saída de um 

grupo e a entrada de outro, de forma a evitar o cruzamento entre os usuários e permitir a 

limpeza do piso do estabelecimento;

Evitar aglomeração na entrada, na saída e durante a utilização dos espaços de uso 
comum, estabelecendo o rodízio de dias e/ou horários para a frequentação de tais 
espaços por parte dos usuários;

Definir procedimentos para comunicação eficiente com o público e os órgãos 
competentes sobre informações, medidas e ações desenvolvidas para garantir a 
segurança dos associados e colaboradores;

Manter todos os ambientes arejados por ventilação natural, com janelas e portas 
abertas, sempre que possível.

Deverão permanecer fechados:

· Áreas infantis, como parquinhos e brinquedoteca;

· Salão de Jogos;

· Sala de convivência;

· Saunas;
Obs.: Todas essas áreas ou atividades poderão abrir futuramente, na medida em que 
forem autorizadas a funcionar, observados estritamente os protocolos específicos 
que venham a ser determinados para o funcionamento de cada uma delas.



Poderão abrir:

Quadras de areia, campos ao ar livre, piscinas, quadras de tênis, quadra coberta, quadra 

de peteca, além da realização das modalidades: Tênis de mesa ao ar livre, futemesa ao ar 

livre, treinamento funcional e fitdance em local aberto, desde que as práticas esportivas 

sejam realizadas da seguinte forma:

Manter os ambientes fechados arejados com ventilação natural para a realização de 

atividades esportivas (ex: quadra coberta),  mantendo as portas e janelas abertas para 

maior circulação do ar;

Será disponibilizado em todas as praças esportivas:

-  Kits com dispensadores de álcool gel para higienização das  mãos, toalhas de 

papel e borrifadores com álcool 70% para uso dos usuários nos equipamentos e 

acessórios de treino disponíveis;

- Layout dos espaços e equipamentos para facilitar o distanciamento entre pessoas;

- Demarcar áreas que não deverão ser utilizadas e indicar visualmente a limitação 

máxima de pessoas nos ambientes, com distância de, no mínimo, 1,5 metros entre 

as pessoas que estarão nos bancos de reservas.

Adoção de medidas de higiene, limpeza e desinfecção do material esportivo utilizado, 

antes e após o uso de cada grupo de participantes.

Espaço/Modalidade Quantidade Mínima Quantidade Máxima 

Quadras de Areia 4 8 

Quadra de Peteca 2 4 

Quadra de Tênis 2 4 

Piscina 1 6 

Quadra coberta 6 16 

Campo de Futebol 8 24 

Tênis de Mesa 2 6 

Futemesa 2 6 

Treinamento 

Funcional 

4 8 

Fitdance 1 8 

 



Manter bebedouros desativados, sendo de responsabilidade de cada praticante levar 

seu recipiente com água abastecido em casa, que não deve ser compartilhado;

Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, 

devidamente aprovados pela ANVISA,  de áreas comuns  e de grande circulação de 

pessoas durante o período de funcionamento, com controle do registro da efetivação 

nos horários pré-definidos;

Limitar a quantidade de pessoas em espaços fechados, utilizando como referência a 

medida 2 metros quadrados por pessoa (capacidade máxima de pessoas no local, com 

segurança) para aulas de dança de salão e ginastica funcional;

Guarda volumes para bolsas e mochilas não poderão ser utilizados;

Não será permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de vestimentas no local.
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