
PROCEDIMENTOS DE
SEGURANÇA, SAÚDE E
PREVENÇÃO NA
REABERTURA
DO BNB CLUBE



"Ninguém poderia imaginar que, em 2020, viveríamos mudanças que 
ficarão marcadas para sempre nos livros de História. Um ano marcado por 
Turbulências políticas em nosso país, transformações mundiais e, para completar, 
uma pandemia.

O coronavírus veio para mostrar a fragilidade do ser humano diante de uma ameaça invisível.
No entanto, somos resilientes. Conseguimos nos adaptar, mudar e arranjar formas de vencer 
todas as ameaças. 

Na nossa cidade, Fortaleza-CE, ficamos praticamente 4 meses parados. O seu clube do coração ficou 
sem o seu combustível principal: a alegria das pessoas que o frequentam.

Foram 4 meses sem o sorriso das crianças correndo nas nossas dependências, sem a animação da 
turma da hidroginástica, sem a garra dos atletas nas mais diversas modalidades e até sem a 
empolgação dos amigos que se encontravam aqui para relaxar depois de uma semana difícil.

Agora chegou a hora da retomada. É o momento que temos que fazer tudo de forma perfeita, com foco 
na sua segurança e na sua saúde, para que a reabertura seja cheia de animação e felicidade.

Criamos essa cartilha para que você entenda as atitudes que tomamos nesse retorno, além de poder 
nos ajudar. Lembre-se: somente juntos conseguiremos superar esse desafio. 

Contamos com você!"

COM A PALAVRA,
NOSSO PRESIDENTE

KENED BARROS
PRESIDENTE DO BNB CLUBE



PROTOCOLOS
GERAIS DE

SEGURANÇA



1) A cartilha de protocolos de segurança será exposta e 
divulgada em diversos espaços do clube, além de site e redes sociais.

2) Na entrada do clube, haverá a aferiação da temperatura corporal dos 
colaboradores, prestadores de serviços e clientes com termômetros adequados. 

Caso seja constatada uma temperatura superior a 37,5 °C, a entrada não será 
autorizada.

3) Álcool em gel em totens com pedais para acionamento com o pé serão
disponibilizados nas entradas do clube, além de dispensers de álcool em gel

em locais estratégicos.

4) A entrada e saída dos alunos e sócios serão realizadas sem toques em equipamentos de
leitura biométrica, somente através da catraca.

5) Existirá um fluxo de organização para entrada e saída das pessoas para evitar aglomerações.

6) Nossos colaboradores estão devidamente treinados em relação aos cuidados 
contra o coronavírus, além de respeitarem o isolamento caso sintam sintomas.

Protocolos gerais de segurança



7) Academia, tatames, corrimões, escadas e lixeiras com pedais
para descarte sem manuseio serão higienizadas com os produtos adequados.

8) Locais que se formem filas serão indicados corretamente
através de sinalização visual.

9) Os espaços onde são realizadas as atividades esportivas serão
delimitados e administrados pelos professores.

10) É obrigatório o uso de máscaras no acesso ao clube.

11) As lixeiras do banheiro serão recolhidas com maior frequência.

12) Nos bebedouros de água potável, serão liberados os dispositivos de
acionamento de água apenas para a utilização de copos descartáveis e

garrafas próprias.

Protocolos gerais de segurança



PROTOCOLOS
DE SEGURANÇA

DO RESTAURANTE



1) Nossos colaboradores estão devidamente treinados em relação aos cuidados
contra o coronavírus, além de respeitarem o isolamento caso sintam sintomas.

2) Manteremos o distanciamento social e falaremos somente o necessário.

3) Utilizaremos os EPIs recomendados, como máscaras,
protetores faciais e luvas para um atendimento mais seguro.

4) Os colaboradores serão instruídos a utilizar o fardamento somente nas dependências
do clube para evitar contaminação durante o trajeto ou uma possível disseminação.

5) Na cozinha, os cuidados de higienização de bancadas e
utensílios com hipoclorito serão redobrados.

6) Todas as lixeiras da cozinha são de pedal para evitar contato com o lixo.

7) Disponibilizaremos álcool em gel para os clientes no salão e nas áreas comuns.

8) Reforçaremos a limpeza dos ambientes com sanitizantes adequados,
redobrando a atenção nas maçanetas e corrimões.

9) Higienizaremos mesas e cadeiras a cada troca de clientes.

10) Marcaremos o espaço delimitado das mesas no chão.

Protocolos de segurança do restaurante



11) Daremos os 2m de distanciamento e a permissão de 2 pessoas por PRAÇa (2 MESAS JUNTAS)
com distanciamento de 1m.  famIliaRES poderão ficar na MESMA PRAÇA desde que

não SE ultrapasse a quantidade de 4 pessoas.

12) Os talheres serão protegidos e os pratos e copos não serão expostos antes da refeição.

13) As mesas não terão toalhas justamente para facilitar a higienização.

14) O cardápio será disponibilizado preferencialmente em seu formato digital através de QR Code.

15) Os calçados serão higienizados com uma solução de hipoclorito
antes do funcionário entrar na área de manipulação.

16) Os pagamentos deverão ser feitos preferencialmente por meio de cartões ou por aproximação.
Notas ou moedas deverão ser evitadas. As máquinas serão cobertas por filme plástico

para facilitar a higienização após o uso.

17) Os caixas terão proteção de acrílico e/ou vidro.

18) O horário de funcionamento do restaurante será às terças, quartas e sextas até 21h.
Na quinta até 22h. Sábado e domingo até 16h.

19) Uma vez sentados à mesa, os clientes em atendimento poderão retirar as máscaras
exclusivamente para alimentação.

Protocolos de segurança do restaurante



PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA DAS

ATIVIDADES ESPORTIVAS
E ACADEMIA



Protocolos de segurança
dAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACADEMIA

1) Os alunos terão acesso à academia somente através do agendamento de horários para               
preservar o distanciamento social.

2) Os alunos serão orientados a permanecerem no local somente durante o período agendado.

3) A utilização de máscara durante a atividade será obrigatória.

4) Trabalharemos sempre com a porcentagem da capacidade na academia, treinamentos e aulas 
das escolinhas de acordo com os decretos vigentes, sempre respeitando as autorizações do 

Governo.

5) Os professores utilizarão máscara durante o atendimento em todas as modalidades.

6) Haverá aferição de temperatura na entrada da academia. Alunos com temperatura superior          
a 37,5°C serão orientados a voltar para casa.

7) Orientamos que, inicialmente, os alunos com idade superior ou igual a 60 anos de idade,          
além das pessoas inseridas nos grupos de risco, permaneçam em casa.

8) Serão fixados comunicados na academia e informaremos através das mídias sociais sobre                  
a importância de evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos, apertos de mão,                    

entre outros.



Protocolos de segurança
dAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACADEMIA

9) Nossos profissionais de Educação Física orientarão os alunos a trazerem seus equipamentos de 
uso pessoal, como toalhas e squeezes.

10) Não será permitido revezamento e compartilhamento de materiais.

11) Existirá um intervalo de 10 minutos entre o término de uma aula e o início de outra para                       
higienização e organização do espaço e dos equipamentos.

12) Dispensers de álcool em gel a 70%, papel toalha e lixeiras com pedal serão colocadas em 
pontos estratégicos.

13) Na entrada da academia existirá um tapete de higienização com solução de hipoclorito de sódio 
2% para desinfecção dos calçados.

14) Os equipamentos da academia, tatames e outros utilizados nas aulas dos esportes coletivos e 
piscinas serão higienizados com produtos adequados de forma periódica.

15) Use os banheiros somente quando for necessário, respeitando a orientação sobre o número 
máximo de pessoas.

16) Janelas e entradas de ar estarão sempre abertas.

17) Nas atividades aquáticas, a quantidade de alunos por raia será limitada.



Protocolos de segurança
dAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ACADEMIA

18) Serão disponibilizadas raias na largura das piscinas.

19) Os alunos poderão optar somente por 2 ou 3 dias de aulas na semana.

20) Os professores deverão orientar os alunos e atletas quanto ao uso de toalhas e garrafas 
térmicas individuais para hidratação.

21) Nos bebedouros de água potável, serão liberados os dispositivos de acionamento de água 
apenas para a utilização de copos descartáveis e garrafas próprias.

22) Existirá um limite máximo de pessoas nos banheiros.

23) Ao utilizar um equipamento da Academia, o aluno será orientado a higienizá-lo antes e após o 
uso.

24) Só será permitido apenas 1 acompanhante por atleta e/ou desportista, que deverá mostrar a 
sua carteirinha no ato da entrada.


