
 
 

                     

 

 

 Esse material foi construído seguindo a Organização Mundial, o Ministério 

da Saúde e na experiência de China, Cingapura e Hong Kong, bem como o 

CREF (Conselhos Regionais de Educação Física). 

 

 Os responsáveis pela elaboração desse plano de retomada indicam, 

sugerem e estimulam a prática de atividades esportivas ao ar livre, mas sem 

esquecer das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do protocolo 

geral e suas diretrizes previstas nesse plano. 

 

 Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas. 

 

 Outras recomendações adicionais são: 

 

 Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% em todas as áreas da 

academia; 

 

 Medir com termômetro do tipo eletrônico, a distância, a temperatura de 

todas as pessoas que pretendem ingressar na academia ou espaço afim. Deve 

ser vetada a entrada de todos aqueles que apresentarem temperatura igual ou 

superior a 37,8°C, incluindo clientes, colaboradores, personal trainers e 

terceirizados; 

 

 Fechar a academia a cada 3 horas para limpeza geral e total desinfecção 

de todo ambiente; 
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 Orientar os clientes, se possível, a não levarem acompanhantes ou 

animais de estimação; 

 

 Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de 

musculação e peso livre; 

 

 Uso obrigatório de máscaras para funcionários, personal trainers e 

terceiros; 

 

 Limitar a quantidade de clientes que entram na academia: ocupação 

simultânea de 1 cliente a cada 4m2 (áreas de treino, piscina e vestiário); 

 

 Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas 

áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas; 

 

 Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o 

espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Caso não seja possível, 

utiliza-los de forma alternada, fazendo com que um fique ligado e outro não. 

Fazer o mesmo com os armários; 

 

 Renovar todo o ar do ambiente pelo menos 7 vezes por hora, já a troca 

dos filtros de ar, 1 vez por mês; 

 

 Melhorar a ventilação, mantendo portas e janelas abertas das salas de 

exercícios durante o período de funcionamento; 

 

 Expor ao cliente todos os manuais de orientação e prevenção de 

contaminação do Coronavírus; 

 



 
 

                     

 Treinar todos os colaboradores em como orientar o cliente sobre medidas 

preventivas do Coronavírus, inclusive estimulando-os a trazer suas próprias 

toalhas. 

 

 

 Disponibilizar álcool em gel 70% próximo à entrada da piscina; 

 

 Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; 

 

 Disponibilizar suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha; 

 

 Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da 

piscina com sanitizantes e/ou outros produtos recomendados pela ANVISA; 
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