
  

 

PROTOCOLO E NORMAS PARA UTILIZAÇÃO  
DA SAUNA MASCULINA E FEMININA NA PANDEMIA 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 
Art. 1º Este protocolo abrange as saunas masculina e feminina, tendo como finalidade o bom 
funcionamento e forma de utilização das dependências, por seus associados e colaboradores, 
observando a prevenção e controle da transmissão do COVID-19; 
 
CAPÍTULO II – DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
Art. 2º A sauna masculina e feminina terá o seguinte horário de funcionamento, durante a 
pandemia do COVID-19: 
 

Dia da Semana Masculina Feminina 

2ª feira 15 às 22 horas  

3ª feira  14 às 22 horas 

4ª feira 15 às 22 horas  

5ª feira  14 às 22 horas 

6ª feira 15 às 22 horas  

Sábado 16 às 22 horas 09 às 15 horas 

Domingo Fechada Fechada 

 
CAPÍTULO III – DA UTILIZAÇÃO 
Art. 3º As saunas estarão liberadas para utilização com capacidade reduzida de 58 pessoas/dia, 
sendo possível o uso de: 
 

LOCAL CAPACIDADE 

Sauna Úmida 08 pessoas simultaneamente 

Sauna Seca 10 pessoas simultaneamente 

Piscina 02 pessoas simultaneamente 

Sala de Repouso 06 pessoas simultaneamente 

Sala de TV / Bar 32 pessoas simultaneamente 

 
Art. 4º Para utilizar a sauna, o (a) associado (a) deverá: 

a. Retirar o ticket de ingresso antecipada e exclusivamente na Secretaria 
Administrativa, no horário das 08 às 18 horas de segunda a sexta-feira e das 08 às 
12h no sábado. Para tanto: 

1. O associado deverá apresentar a prova de vacinação das duas doses 
(carteira de vacinação); 

2. Caso não tenha sido vacinado, ou tenha sido vacinado apenas com a 
primeira dose, deverá apresentar resultado de exame RT-PCR com prazo 
máximo de 72 horas antes da data do acesso;  

 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 

b. Utilizar máscara facial, cobrindo nariz e boca, em toda a área de circulação dos 
ambientes, sendo este equipamento liberado apenas durante as sessões dentro da 
sauna seca ou úmida e da piscina; 

c. Higienizar as mãos com álcool gel 70º no acesso à sauna; 
d. Dentro da sauna, e nos salões de convivência, manter distanciamento mínimo de 

1,5 metros do outro associado, evitando aglomeração; 
e. Não apresentar sintomas gripais. Percebidos os sintomas pelo funcionário, não será 

permitido o uso da sauna e a permanência no Clube, momento em que será 
recomendado ao associado que procure atendimento médico; 

f. Adotar etiqueta ao tossir e espirrar, tampando a boca e o nariz com o cotovelo 
flexionado; 

g. Cumprir com as normas de uso da sauna descritos no Regimento Interno, no seu 
Capítulo XI; 

h. Ter conhecimento de que os colaboradores são multiplicadores das informações de 
segurança, estando aptos a orientar o associado que tenha dúvida e, também, a 
fiscalizar aquele que, porventura, incorra no descumprimento de quaisquer 
protocolos. Percebendo que o associado esteja descumprindo as normas e 
protocolos aqui estabelecidos, o colaborador deverá instruí-lo a cumpri-los. Caso o 
associado não acate a orientação, o colaborador informará os órgãos 
administrativos para encaminhamento à Câmara Disciplinar; 

 
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 5º As mesas, cadeiras e espreguiçadeiras estarão posicionadas respeitando-se a distância 
mínima de 1,5 metros, não sendo permitido movê-las; 
 
Art. 6º Os associados não deverão compartilhar nenhum tipo de material ou utensílio de 
higiene nas áreas de banho; 
 
Art. 7º Este protocolo é de observância obrigatória, e poderá ser alterado a qualquer tempo, 
conforme publicação de novos atos e instrumentos normativos Estaduais e Municipais a que o 
Clube está submetido. As alterações dar-se-ão por ato administrativo da Diretoria Executiva do 
Clube; 
 
Art. 8º Em virtude da pandemia, não será permitido o acesso de convidados; 
 
Art. 9º Caberá ao associado o respeito, na íntegra, do Regulamento da Sauna, salvo os dispostos 
neste protocolo em virtude da Pandemia. 
 
Art. 10 Este protocolo entra em vigor a partir da data de 13 de outubro de 2021, e os 
procedimentos por ele instituídos são válidos e exigidos até que ele seja alterado ou revogado 
por ato da Diretoria Executiva; 

Gestão 2021 - 2024 
 


