
PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA REABERTURA 
 

 
Prezados associados: nós do Clube de Campo Santa Fé estamos nos empenhando ao máximo, neste momento 
de preparação para a reabertura gradual do Clube, atendendo  às recomendações das autoridades sanitárias 
para recebê-los com segurança. Esperamos revê-los gozando de boa saúde, e assim, todos possam usufruir de 
suas atividades. Para tanto se fez necessária a elaboração de um PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA 
REABERTURA, visando orientá-los para o novo funcionamento do Clube. O sucesso de nossas ações depende 
diretamente da obediência de todos às normas de segurança e higiene coletivas. 
 
1 - A abertura do Clube assim como o seu horário de funcionamento obedecerão às normas dos governos 
estadual e municipal e ainda, orientações do Sindi Clube. Tenham em mente que ficar em casa neste momento 
é a melhor opção e que a COVID-19 pode estar presente em todos os ambientes, inclusive dentro do Clube, a 
despeito de todas as medidas de higienização adotadas. Usar máscara o tempo todo, higienizar as mãos com 
frequência e manter no mínimo 1,5 metro de distância das pessoas em todas as direções, serão medidas que 
necessitam da colaboração de todos e pelas quais vocês serão os maiores responsáveis; 
 
2 - O acesso ao Clube só será autorizado após a entrega do TERMO DE COMPROMISSO, na barreira de 
controle de acesso ou na Secretaria Social, assinado pelo titular e com ciência de seus dependentes no verso 
da folha e aos associados que estiverem próximos do horário do agendamento; 
 
3 - O acesso ao Clube será feito pelo portão do estacionamento do Salão de Eventos, antiga Discoteca, localizado 
na avenida Vereador David Moro, onde o veículo ficará estacionado e/ou o associado deverá adentrar a pé, 
passando pela barreira de controle de acesso. As bicicletas deverão ficar presas com cadeado de segurança no 
estacionamento. Placas indicativas serão colocadas para sinalizar o caminho. A Portaria Social da Rua Alberto 
Sartori, permanecerá fechada, porém a Secretaria Social atenderá naquele endereço normalmente; 
 
4 - Todos aqueles que apresentarem sintoma de síndrome gripal (febre acima de 37,5º, mesmo que relatada, 
tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória) serão considerados suspeitos de portarem a 
COVID-19 e não será permitido o acesso ao Clube, devendo ser encaminhado ao profissional da área médica 
para avaliação e diagnostico; 
 
5 - Será recomendado a idosos, portadores de doenças crônicas como diabetes, cardiopatias, hipertensão e 
asma, grávidas, puérperas e menores de 15 anos, que permaneçam em isolamento nas suas respectivas casas; 
 
6 - A consciência de coletividade é muito importante nesse momento. Portanto, contamos com o bom senso de 
todos de não comparecer ao Clube se notar algum sintoma sugestivo da COVID-19 ou tenha tido contato com 
pessoas contaminadas dentro do período de 15 dias. Caso tenham ou qualquer outro morador de sua residência 
feito teste para a COVID-19 e estejam aguardando o resultado, sejam prudentes e esperem a divulgação do 
resultado negativo. Caso teste positivo, aguardem o resultado de segundo exame com resultado negativo para 
voltar ao Clube; 
 
7 - Será obrigatório o uso de máscaras, a partir da entrada pelo estacionamento, por todas as pessoas e enquanto 
estiverem nas dependências do Clube, inclusive quando da prática de atividades físicas; 
 
8 - Ao ter acesso ao Clube, higienize as mãos, evite contato físico como abraços, aperto de mãos e evite ao 
máximo, o contato com superfícies como corrimões, maçanetas, grades etc. Evite ainda, tocar olhos, nariz e 
boca; caso se encontre em local com filas, respeite a distância de 1,5 metro da pessoa a sua frente. Não será 
permitida a proximidade de mais de 5 pessoas em qualquer dependência do Clube; 
 
9 - Não compartilhe objetos de uso pessoal como toalhas, copos e garrafas; não recomendamos o uso de 
adornos, como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e colares, bem como o uso de celular, em razão 
de os armários e porta objetos não poderem ser utilizados; 
 
10 - A hidratação será individual, os bebedouros por ingestão direta ficarão desativados, recomendando-se que 
os associados levem a sua própria hidratação ou utilizem os dispositivos de acionamento de água para a 
utilização de recipientes próprios; 
 
11 - Dependências e atividades já liberadas:  

● Academia ao Ar Livre: mediante agendamento e com horário de funcionamento reduzido para 8 horas, 
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro (em todas as direções); 

● Academia - Musculação e Aeróbica: mediante agendamento com atendimento limitado a 30% (trinta 
por cento) da capacidade e com horário de funcionamento reduzido para 8 horas, respeitando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro (em todas as direções); 



● Quadra de Tênis e Paredão: mediante agendamento e uso individual, com funcionamento por 8 horas 
diárias, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro (em todas as direções); 

● Bar e Lanchonete: com atendimento limitado a 40% (quarenta por cento) da capacidade e com horário 
de funcionamento reduzido para 6 horas, além de observar rigorosamente o protocolo sanitário 
específico. 
 

12 - Dependências e atividades ainda não liberadas: 
● Atividades em grupo ou coletivas: dança, ginástica, yoga, pilates, artes marciais, pintura, natação, 

hidroginástica, futebol, futsal, vôlei, basquete etc.; 
● Sauna; 
● Hidroginástica e Hidromassagem; 
● Piscina social e aquecida; 
● Churrasqueiras; 
● Campos de futebol; 
● Quadra poliesportiva e quadra de areia; 
● Parque infantil; 
● Circuito para caminhada; 
● Pesca. 

 
13 - Todas as dependências ou atividades acima poderão ser liberadas oportunamente, na medida em que forem 
autorizadas pelo Plano São Paulo e pela autoridade sanitária municipal, observados estritamente os protocolos 
específicos que venham a ser determinados para o funcionamento de cada uma delas; 
 
14 - O uso das dependências e prática de atividades obedecerão a agendamento prévio junto à Secretaria Social, 
através dos telefones 3813-9994, 3813-9996, 3813-9999 ou por outra forma a ser divulgada; 
 
15 - Para os praticantes de atividades físicas, no que couber, aplicam-se as disposições referentes ao 
Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), ao Termo de Responsabilidade para Prática de 
Atividade Física e ao Atestado de Aptidão para Prática de Atividade Física; 
 
16 - Durante o agendamento, será realizada pesquisa em caráter informativo, questionando se o associado 
apresenta sintomas de COVID-19: 

 Você apresenta tosse ou falta de ar?; 

 Você apresenta febre?; 

 Você esteve perto de alguém exibindo esses sintomas nos últimos 14 dias?; 

 Você mora com alguém doente ou em quarentena?; 

 Você é do grupo de risco?. 
 
17 - A utilização dos chuveiros de vestiários está suspensa, sendo mantidos apenas banheiros abertos; 
 
18 - Para que possamos voltar com a máxima segurança, é de suma importância que todas as pessoas cumpram 
à risca todas as recomendações acima, cabendo ao infrator as penalidades previstas no Estatuto Social e 
regulamentos. Assim cuidaremos de nossos familiares, amigos e da sociedade como um todo; 
 
19 - Enquanto durar o período de pandemia, não será permitida a visitação e a permanência no Clube, inclusive 
de acompanhantes, de modo a evitar sua superlotação e aglomeração; 
 
20 - Informamos que o Clube e seus associados estão passíveis de fiscalização e sujeitos à aplicação de multas 
previstas em lei, pelo não cumprimento das normas sanitárias; 
 
21 - O Clube de Campo Santa Fé está realizando um extenso trabalho de comunicação sobre as regras de 
utilização das dependências e atividades do Clube, neste momento de flexibilização, por meio de cartazes 
afixados, banners, panfletos, áudios, vídeos, comunicados, e-mails etc.. 
 
22 - Os regulamentos para uso das dependências e atividades liberadas, naquilo que não contrariar as 
informações contidas em instruções e comunicados, deverão ser observados. 
 
Medidas de flexibilização não representa relaxamento dos cuidados! O cumprimento dos protocolos sanitários 
não dispensa eventuais orientações suplementares que venham a ser estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias. 
 

Itapira, 13 de agosto de 2020 
 
 

Diretoria Executiva 


