Protocolo de Prevenção na Reabertura
do Clube Naval Charitas
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Introdução
Durante este período de pandemia da Covid-19, buscamos
e criar procedimentos preparatórios para o retorno gradual às atividades
identicar e adotar procedimentos preparatórios para o retorno gradual
do Clube.
das atividades do clube.
Este material reúne uma série de recomendações e orientações,
Este protocolo reúne uma série de recomendações e orientações,
visando a prevenção no interior do Piraquê, para proporcionar aos
visando à prevenção no interior do Clube Naval Charitas, para
associados e aos uncionários a segurança necessária no momento da
proporcionar aos associados e aos funcionários a segurança necessária
reabertura do nosso clube.
no momento da reabertura do nosso clube.
Devemos
ma edição
nicial, que
que estará
estará
Devemosr essaltar
ressaltar que
que esta
esta ééu uma
edição i inicial,
recebendo
recebendoatualizações
atualizaçõesdedeacordo
acordocom
coma aevolução
evoluçãodos
dosacontecimentos
acontecimentose e
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públicas.

Caso tenha tido contato com alguém sabidamente portador do vírus
do Covid-19, por favor mantenha isolamento de 14 dias,
contados a partir do contato.
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Associados
É importante que os associados estejam permanentemente atentos ao fato
de que o sucesso dependerá de sua plena adesão às regras estabelecidas.
Estes procedimentos irão modicar nossos hábitos do dia a dia, mas não
abalarão a amizade e a alegria que movem o nosso Clube.
A união de todos é fundamental para que, juntos, possamos superar esse
momento de diculdade.

fato de que o sucesso dependerá de sua plena adesão às regras
estabelecidas.
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Funcionamento
O clube funcionará de segunda a
domingo, das 7h às 22h.

Convidados
Nesta primeira fase não
serão permitidos.

Recadastramento
Estará suspenso o serviço de recadastramento de veteranos
e pensionistas da Marinha, que foi prorrogado até outubro.

Grupo de risco
Idosos, portadores de doenças crônicas como diabetes,
cardiopatias, hipertensão, asma, grávidas e puérperas
são considerados pertencentes ao grupo de pessoas mais
suscetíveis à complicações da Covid-19.
Por isso, recomendamos a estes associados que
permaneçam um pouco mais na segurança de suas
casas, aguardando um segundo momento, em que a
possibilidade de contaminação esteja mais reduzida e
controlada.
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Acesso
O acesso ao clube compreenderá as seguintes etapas:
FILA DE ESPERA

Na área externa de cada portaria serão marcadas no chão as posições
para que seja respeitada a distância de 1,5 metros entre as pessoas.
Na Portaria Social o acesso se dará unicamente pela porta da direita.
TEMPERATURA E MÁSCARA

Em cada portaria, na chegada à entrada, será medida a temperatura
corporal, com termômetro digital.
Na Portaria Administrativa essa medição se estenderá aos que ingressarem
de carro.
Será vedado o acesso a quem apresentar temperatura superior a 37,5C.
Não será permitida a entrada sem máscara.
IDENTIFICAÇÃO

Na Portaria Social estarão disponíveis dois computadores, o da cabine e o
que normalmente é utilizado no controle das bicicletas.
Carrinhos de bebê, cadeiras de roda, etc. deverão seguir pelo caminho
das bicicletas.
As roletas biométricas estarão desligadas.
Em ambas as portarias as hastes das roletas serão retiradas.
HIGIENIZAÇÃO

Esta última etapa compreende a passagem por tapetes sanitizantes e
secadores seguida da higienização das mãos. Estará disponível alcool em
gel, inclusive em totens acionados com o pé.
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Circulação
Após a higienização, o ingresso no clube prosseguirá pela porta principal
de entrada. Uma vez dentro do clube, o deslocamento deverá ser sempre
pelo seu lado direito. A saída pela porta da roleta estará fechada. Será
utilizada a porta de blindex.
Todas as pessoas que não são do mesmo núcleo familiar, durante todo o
período de permanência no clube, em todos os locais e atividades, deverão
observar o distanciamento social.
Na Secretaria, Tesouraria, Bar da Piscina, etc... serão demarcadas as
posições para formação de las, por serem locais onde elas ocorrem
com frequência.
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Circulação
Todos os ambientes serão mantidos arejados com janelas e portas abertas.
Por medida de segurança, a sauna e os restaurantes não funcionarão
neste primeiro momento.
Nos locais onde há mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, etc... deverá ser
mantido e respeitado o espaço mínimo de 2m entre elas.
As espreguiçadeiras da piscina estão organizadas para serem utilizadas
alternadamente, isto é, mantendo-se uma cadeira vazia entre as ocupadas,
tanto no sentido vertical quanto no horizontal.
É alta a probabilidade das crianças serem infectadas ou infectarem outras
crianças após entrarem em contato com uma superfície contaminada. Por
essa razão, os espaços infantis estarão fechados até que a contaminação
pela Covid-19 esteja absolutamente controlada.
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Álcool em gel
Oálcool
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em gel
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mãos com água e sabão.
O Clube incentivará os associados e funcionários a utilizá-los, através de
O clube
e funcionários
uma
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deassociados
dispensadores
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a utilizá-lo, como
atravésportarias
da distribuição
de nas
dispensers
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de acesso,
entradas e saídas e nos
xados nas
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pedal, em locais estratégicos, como portarias e
outrosasespaços
grande
circulação.
Todas
pessoasdeserão
orientadas
a higienizar as mãos para ingressar
no clube.
Todas as pessoas serão orientadas a higienizar
as mãos para ingressar no clube.

Uma das formas mais ecientes de
prevenção é intensicar a higiene pessoal, que é de
responsabilidade de cada indivíduo.
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Máscara facial
Os funcionários da segurança, das portarias e os funcionários que atendem
diretamente ao público (Secretaria, Gerência, etc...) usarão viseiras
durante a permanência no seu interior.
protetoras de acetato, além das máscaras faciais.
Os funcionários da segurança, das portarias e os funcionários
O uso de máscara facial será obrigatório para ingresso no clube e durante
atendem diretamente ao público (secretaria, gerência, etc...)
a permanência no seu interior.
viseiras protetoras de acetato, além das máscaras faciais.
A durabilidade da máscara é de 2 horas em situação normal e de 40 min
quando praticando esporte. A máscara deve ser trocada após esse período.
Promoveremos uma ampla comunicação, através de cartazes e outras
mídias, reforçando a higiene pessoal e os cuidados ao tossir e espirrar.

ATENÇÃO
A máscara não pode car frouxa no rosto
Durante o uso, não tocar na máscara.
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Espaços Internos
As maquininhas de cartão serão protegidas com lme plástico, que será
trocado frequentemente.
Será limitada a quantidade de pessoas em cada compartimento, utilizandose como referência a medida de 4 metros quadrados por pessoa.
O espaço que cada associado poderá utilizar será demarcado no piso.
Cada compartimento terá xado na entrada o número de pessoas que
pode permanecer simultaneamente em seu interior.
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Nos espaços destinados às atividades coletivas, orientadas por prossionais,
poderão ser realizados somente trabalhos individuais, sem contato entre os
praticantes, respeitando-se a distanciamento social.
Quando houver compartilhamento de materiais esportivos durante as aulas
e treinos, os usuários deverão providenciar imediatamente a higienização
do material utilizado.
Os usuários dos equipamentos de ginástica, musculação, pilates, etc...
deverão se posicionar de modo a assegurar, entre eles, o distanciamento
de segurança previsto.
Para garantir maior segurança e conforto, neste primeiro momento, as
atividades físicas poderão ocorrer nas áreas externas do deck ou varanda
próxima à sala de leitura.

DEPARTAMENTO NÁUTICO CLUBE NAVAL

| PÁGINA 12

Festas
Salões e Boates
Numa primeira fase não serão disponibilizados para eventos.

Churrasqueira
Não estarão disponíveis para aluguel, porém a área poderá ser utilizada pelos
sócios, respeitando a regra de distanciamento para almoçar ao ar livre, fazer
pic-nics, etc.
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Só retornaremos juntamente
com as demais academias.

do número de usuários simultâneos, será
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Para
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agendamento prévio para utilização.
Nos espaços destinados às atividades coletivas, orientadas por prossionais,
poderão ser realizados somente trabalhos individuais, sem contato entre os
Será
estabelecido
um prazo adedistanciamento
permanência na
sala de modo a identicar
praticantes,
respeitando-se
social.
horários disponíveis pata atendimento de uma la de espera.
Quando houver compartilhamento de materiais esportivos durante as aulas
e treinos, os usuários
deverão maiores
providenciar
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Recomenda-se
aos associados
de 60imediatamente
anos que evitem
a academia.
do material utilizado.
Os
pertencentes
aos grupos
de risco,musculação,
doentes crônicos,
etc...
não
Os associados
usuários dos
equipamentos
de ginástica,
pilates,
etc...
poderão
a academia.
deverão frequentar
se posicionar
de modo a assegurar, entre eles, o distanciamento
de segurança previsto.
As hastes das roletas serão retiradas.
Após o uso os alunos deverão obrigatoriamente higienizar os equipamentos,
utilizando álcool 70 ou outro produto comprovadamente ecaz.
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Piscinas
O associado deverá manter a piscina sempre a sua esquerda, quando se
deslocar na área da Piscina Social.
deslocar na área da piscina social.
Será determinado o número permitido de usuários simultâneos na Piscina
Será limitado o número de usuários simultâneos na piscina social.
Social, por meio de cartaz.
Nos dias de grande movimento a entr
Nos dias de grande movimento será organizada uma lista de espera.
Na piscina semi-olímpica não será permitida a divisão das raias.
Na Piscina Olímpica só será permitido um usuário por raia.
Na piscina infantil serão permitidos no máximo três alunos por aula.
Na Piscina Infantil serão permitidos, no máximo, três alunos por aula.
A limpeza e desinfecção serão constantes, principalmente nos lugares de
A limpeza e a desinfecção da mobília, dos lugares de grande contato –
grande contato – escadas e bordas da piscina - e ao término de cada aula.
escadas e bordas da piscina - e após cada aula, serão constantes.
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Quadras de Tênis
Estarão suspensos até segunda ordem todos os torneios, inclusive os internos.
Estarão liberados os jogos de simples.
Durante os jogos e as aulas de tênis serão observados todos os procedimentos
previstos neste protocolo. Durante os jogos poderá ser descartado o uso de
máscara, a critério dos jogadores.
Haverá um frasco de alcool em gel em todas as quadras de tênis.
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Garagem Náutica
Nesse momento de retorno às atividades náuticas, a utilização pelos
associados de seus barcos, acessórios e equipamentos deverá obedecer às
normas previstas neste protocolo.
As embarcações de pequeno porte só poderão ser guarnecidas e tripuladas
por um (1) ou dois (2) velejadores e de um remador, por barco.
Os associados não poderão ter acesso à Secretaria Náutica. O balcão de
atendimento só poderá ser acessado mantendo uma distância mínima de
1,5 metros.
Em cada um dos corredores existentes na Garagem Náutica, só poderão
permanecer dois associados. Será permitido um número maior de associado,
dependendo do tamanho e peso do barco a ser retirado/colocado e do
número de funcionários disponíveis para ajudar.
No corredor onde se localizam os armários só poderá permanecer um
associado, a m de retirar/ guardar seus pertences.
Após cada treino/saída dos barcos, estes só poderão retornar à Garagem
Náutica depois de lavados e higienizados, bem como todos os seus
acessórios, poleames e maçames.
É de responsabilidade do Comandante, considerando o tamanho da sua
embarcação, a tomada das medidas de restrições e segurança.
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Atividades Coletivas
Parquinho das Crianças
Futebol, Vôlei, Esgrima, Tênis de Dupla
Nesta primeira fase, não haverá prática nem
aulas dessas atividades.
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Restaurante e bares
Disponibilizaremos álcool em gel em pontos estratégicos.
Inicialmente o funcionamento cará restrito ao delivery.
Reduziremos
a capacidade
ocupação
através
de uma nova
Não
terá serviço
de buffet.deAssim
que em
for 50%,
possível
a liberação,
será
disposição de mesas
e cadeiras,
mantendo
a distância de 1 metro entre
disponibilizado
álcool em
gel em pontos
estratégicos.
cadeiras e de 2 metros entre mesas.
A capacidade de ocupação será reduzida em 50%, através de uma nova
Organizaremos
nos bares
a marcação
das las
com pelo
umentre
disposição
de mesas
e cadeiras,
mantendo
a distância
demenos
1 metro
metro de
distância
entre
as pessoas.
cadeiras
e de
2 metros
entre
mesas.
Realizaremos,
o restaurante,
u manas
lalas,
d e com
espera
W hatsApp,
Nos
bares serãonmarcadas
as posições
pelo por
menos
um metro
e evitando
meio de aglomeração.
distância entre as pessoas.
Fecharemos
20h.
No
restauranteàs
será
organizada uma lista de espera, evitando aglomerações.
A higienização das instalações e do material será reforçada.
Reforçaremos a higienização dos pisos e superfícies.
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Limpeza e higienização

Para que o clube possa receber seus associados com
segurança e responsabilidade, não somente
organizaremos a infraestrutura, como também sua
força de trabalho. Os funcionários receberão
orientação e capacitação adequadas as suas tarefas e
áreas de atuação.
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Limpeza e higienização
A limpeza e a higienização necessitarão de uma
atenção especial no momento da reabertura do clube.
Serão adquiridos os produtos de higienização recomendados, com atenção
proteção
dos
funcionários.
àà
proteção
dos
funcionários.
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operacionais.
Serão
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utilizando
produtos
adequados,
as superfíceis,
Todas
aslimpas,
superfícies
de trabalho
como mesas
e balcões
serão limpas
particularmente
as potencialmente
contaminadas,
taisascomo:
cadeiras,
diariamente,
utilizando
produtos adequeados,
bem como
superfícies
poltronas, corrimãos,
maçanetas,
apoios
de braços,
encostos,
bandejas,
potencialmente
contaminadas,
tais como
(cadeiras,
poltronas,
corrimãos,
interruptores
de luz
e ar, controles
remotos,
paredes
adjacentes,
maçanetas,
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encostos,
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interruptores
de luzportas,
e ar,
janelas remotos,
etc...
controles
paredes adjacentes, portas e janelas,etc,).
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Desinfecção
Estará disponível um grupo de funcionários especialmente treinado para
realizar, periodicamente, a desinfecção dos diversos setores do clube.
Serão utilizados também nessa tarefa ozonisadores. Antes da reabertura
do clube, já foi realizada uma desinfecção geral de todas as suas
dependências.

Cuidados com as lixeiras
Todas as lixeiras, em especial as dos banheiros, serão recolhidas com mais
frequência.
Para o descarte de luvas e máscaras, serão colocadas, em lugares de maior
movimento, lixeiras com tampa especíca para o descarte de máscaras,
sem manuseio.
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Nossa equipe
- Permanecerão no sistema de home ofce os funcionários do grupo de
risco, cuja presença não seja indispensável.
- Os funcionários da segurança, das portarias e os funcionários que
atendem diretamente ao público (Secretaria, Gerência, etc...) usarão
viseiras protetoras de acetato, além das máscaras faciais.
- Será desenvolvida uma campanha informativa, visando conscientizar
também os funcionários sobre sua corresponsabilidade na garantia da
prevenção.
- Serão estabelecidas regras rigorosas para utilização do refeitório,
regulando o número de pessoas, horários, distanciamento e higienização.
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Orientações gerais
Ao tossir ou espirrar, virar de lado e colocar o antebraço junto à boca.
Não compartilhar objetos de uso pessoal.
Higienizar mãos, rosto e cabelos.
Lavar as mãos antes de tocar objetos de uso compartilhado.
Durante o trajeto de ida e volta do trabalho usar máscara e manter a
distância segura de 1,5 metros de outras pessoas.

Departamento Esportivo
Departamento
Náutico
do Clube Naval
do Clube
Naval
Piraquê

@piraquelagoa
@CNCHARITAS
Site: piraque.org.br
Site: www.cncharitas.org.br

