
MANUAL  
DE PREVENÇÃO

COVID-19

ASSOCIADO



ATENÇÃO

Uma série de medidas preventivas foi elaborada  
para receber os associados e colaboradores de forma segura  

e responsável.

Neste manual, temos orientações básicas de procedimentos  
tendo como base as orientações e informações  

do Comitê de Saúde do Círculo Militar de São Paulo.
 

Tenha sempre em mente que o bem-estar coletivo depende  
de ações individuais e responsáveis por parte

de todos: sócios, colaboradores e prestadores de serviço.  

Leia e aplique este manual no seu dia a dia.

Diretoria Executiva

São Paulo, julho de 2020.
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NOVO CORONAVÍRUS:  
O QUE É?

C O R O N A V Í R U S

O COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus 
SARSCoV-2, que apresenta um quadro clínico variando de 
infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 
O coronavírus (CoV) é uma grande família de vírus, alguns 
dos quais causam infecção e doenças humanas que variam 
do resfriado comum a doenças mais graves. O vírus da 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e o 
vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) 
são exemplos de coronavírus. 
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 
80%) pode ser assintomática e cerca de 20% dos casos 
podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória. Desses casos, aproximadamente 
5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 
insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
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PRINCIPAIS SINTOMAS

Sintomas da COVID-19*

*  Pessoas infectadas não necessariamente apresentam todos os sintomas. Em alguns casos, 
podem não ter nenhum deles. 

** Caso apresente este sintoma, procire um hospital ou serviço de saúde.

Fontes: Heloisa Ravagnani (SBI-DF), Paulo Sergio Ramos (Fiocruz Recife), OMS, NHS, CDC
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GRUPOS DE RISCO

DOENÇAS CRÔNICAS
Fatores que favorecem complicações pela COVID-19

IDOSOS E PACIENTES COM CÂNCER

CARDIOPATAS E HIPERTENSOS

DIABÉTICOS

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

• Sistema imunológico fragilizado
• Baixa imunidade
• Pulmões mais fracos
• Maior liberação de mucosas

• Maior probabilidade de ataque ao músculo do coração e miocardite
• Acúmulo de secreção e dano aos pulmões
• Anulação de medicamentos de controle de pressão
• Arritimias

• Excesso de açúcar
• Inflamação mais severa 
• Sintomas tardios devido à sobrecarga do corpo

• Pulmões mais enfraquecidos
• Sistema imunológico afetado pela doença crônica
• Maior facilidade em desenvolver infecção por bactéria
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS EPIs
MÁSCARAS FACIAIS REUTILIZÁVEIS  

E DESCARTÁVEIS

A máscara funciona como uma barreira que evita a 
transmissão da saliva ao tossir, falar ou espirrar (a saliva  
é o agente condutor do vírus). 
 

•Esteja com as mãos higienizadas antes de colocar ou retirar 
a máscara.

• Ao colocar ou retirar a máscara, segure sempre pelo 
elástico. Não encoste no tecido.

• Certifique-se de cobrir corretamente a boca e o nariz.

• Durante o uso, evite tocar a sua máscara.

• Venha para o trabalho usando a sua máscara e use-a  
durante toda a sua jornada de trabalho.

•Troque de máscara se ela estiver úmida ou suja.

• Lembre-se: a máscara é de uso individual e não pode ser 
utilizada por outra pessoa.

• Use sacos plásticos limpos para armazenamento  
das máscaras limpas.

• O uso da máscara não substitui os demais cuidados 
preventivos.
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Ações individuais
se refletem
no coletivo.

Seja  
responsável!

COMO HIGIENIZAR AS 
MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS

•Ao manusear a máscara, sempre higienize as mãos com água  
e sabão ou álcool.

•Remova a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na     
parte da frente do tecido.

•Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável  
e água sanitária por 30 minutos.

•A proporção é de 1 colher de sopa de água sanitária para meio  
litro de água potável.

•Após o tempo de imersão, lavar a máscara com água corrente  
e sabão neutro.

•Deixe secar e passe com ferro quente. 

•Guardar em saquinho plástico ou recipiente fechado até utilizar.

•Lembre-se de lavar também antes do primeiro uso e do    
descarte quando a máscara estiver sem condições de uso. 

LEMBRAMOS QUE É OBRIGATÓRIO O USO  
DE MÁSCARA DENTRO DO CLUBE.
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HIGIENE DAS MÃOS
O processo de lavagem das mãos é ainda mais efetivo 

do que a aplicação de álcool em gel. Dessa forma, o ato 
deve ser realizado da forma correta e com frequência.

ÁLCOOL EM GEL
• Coloque algumas gotas de álcool em gel em uma das mãos.

• Espalhe por toda a mão: nas palmas, no dorso, nos dedos e nos pulsos.

• Após espalhar, deixe secar por 20 segundos.

• Não substitua a lavagem das mãos pelo álcool em gel. 

• Utilize as garrafinhas de álcool em gel disponibilizadas pela 
empresa com responsabilidade. 

A intensa movimentação
de pessoas e a proximidade  

de contato exigem  
cuidados.
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PORTARIAS

O ingresso ao 
Clube deve ser 

criterioso.

 Portarias de Clubes têm um trânsito muito 
intenso de pessoas. Como o vírus se propaga através 
de fluidos e do contato das  mãos com o rosto, essas 
áreas podem ser uma significativa fonte de contágio. 
Portanto:

•É proibido o acesso de qualquer pessoa no Clube sem 
máscara. 

•Na entrada haverá a limpeza dos sapatos em tapetes  
de desinfecção para os calçados. 

•O controle de acesso será executado por um funcionário 
da portaria e os gomos das catracas serão retirados.

•Haverá vetorização de circulação de entrada e saída na 
sede. A entrada do Clube será realizada pela portaria da 
ABÍLIO SOARES e a saída, pela portaria da CURITIBA.

•Na portaria estarão dispostas equipes de saúde para 
averiguação da temperatura de todos os ingressantes. 
Esclarecimentos e orientações médicas serão feitos  
“in loco” por nossos profissionais.

•A conduta de vetorização de passagem auxiliará  
no controle de saúde do ingressante e no fluxo permitido  
de pessoas dentro da sede.

Controlar o ingresso de indivíduos sintomáticos auxilia  
no controle da dissiminação da doença.
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PREVENÇÃO
é a melhor 
proteção.

ROTINAS DE SAÚDE
Qualquer indivíduo que apresente sintomas de 

anormalidade da saúde durante seu período de estadia 
no Clube, sejam funcionários ou sócios, deverão ser 
imediatamente direcionados ao Departamento Médico  
para averiguação da situação e tomada de decisão para  
as condutas necessárias.

UTILIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS  
E BANHEIROS

• A utilização dos banheiros e vestiários fica condicionada 
apenas às necessidades fisiológicas e higienização das mãos, 
sendo vetada a utilização de chuveiros e duchas.

•  Já instruídos sobre a proibição do uso de duchas, todos 
os associados e praticantes devem se apresentar para a 
prática já trocados, e a higienização pós-aula deverá ser 
feita em casa. 
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HIGIENE PESSOAL EM CASA
• Ao chegar à casa, não toque em nada antes de realizar  
a higienização.

• Tenha próximo da porta de entrada álcool em gel  
ou líquido ou solução de água sanitária, sacolas plásticas, 
caixa para guardar pequenos pertences e calçados limpos 
para usar em casa.

• Tire os sapatos e deixe-os em um canto da entrada. 

• Retire a roupa e coloque-a em um saco plástico ou direto  
no cesto de roupas. Não há necessidade de deixar  
a roupa separada das demais roupas sujas.

• Guarde numa caixa os pequenos pertences que não  
utilizará dentro de casa, como carteira e chave, entre outros.

• Limpe os óculos e celular com álcool 70%.

• Se for possível, tome banho. Se não, higienize com álcool   
70% as áreas não protegidas pela roupa.

• Limpe embalagens de produtos que você comprou, antes 
de guardá-las, com álcool 70% ou solução de água sanitária. 

• Fique em casa nos dias de folga e, se for necessário sair, use 
máscaras (é obrigatório) e higienize as mãos com frequência. 

• Compartilhe essa informação com toda a família para     
garantir a segurança de todos.

CASO ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA TENHA 
OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS,  
INFORME AO MÉDICO DO CLUBE. 

ELE PODERÁ AUXILIAR.
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ATENDIMENTO

• Todos os funcionários dos locais de atendimento e caixas  
estarão munidos de protetor facial de acetato. 

• Haverá marcação no chão para as posições das filas,  
com no mínimo 1 metro de distância entre as pessoas.

• Máquinas de cartões estarão revestidas com filme plástico, 
que deverão ser higienizados e trocados com frequência.

• Será disponibilizado dispenser de álcool em gel nos caixas  
e pontos de atendimento.

DISTANCIAMENTO SOCIAL
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BARES E RESTAURANTES
 O setor de Bares e Restaurantes terá regras 

muito rígidas para promover o retorno gradual de 
suas atividades.

• Os locais serão mantidos arejados prioritariamente por 
ventilação natural.

• Todos os operadores atenderão o público com máscaras.

• Todas as áreas terão mobílias posicionadas com 
afastamento seguro.

• Serão descartados imediatamente quaisquer alimentos  
que tenham sido expostos a tosse/espirro.

• Demais flexibilizações serão efetivadas de acordo com  
as regras impostas pelas autoridades governamentais.
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BARBEIROS, CABELEIREIROS, 
PODÓLOGOS E MASSAGISTAS

• Salas e salões serão mantidos 
arejados prioritariamente por 
ventilação natural. 
 
• A utilização dos serviços será 
obrigatoriamente com hora 
marcada. 
 
• Todos os atendentes utilizarão 
EPIs compatíveis com a atividade.

 
• Haverá intensificação da higienização dos banheiros  
e pias para lavagem de mãos.

• Não será permitido aglomeração nos locais de atendimento.

• Orienta-se a entrada, utilização e saída imediata após  
o atendimento a fim de manter o fluxo vetorizado e facilitar  
a higienização necessária.
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LIXEIRAS E BEBEDOUROS
• Todas as lixeiras, em especial as dos banheiros, serão    
recolhidas com frequência.

• Para o descarte de luvas e máscaras, serão disponibilizadas 
lixeiras específicas, com recolhimento cuidadoso, seguindo 
padrões ambulatoriais.

• Nos bebedouros da sede estarão liberados apenas os  
dispositivos de acionamento de água para a utilização de  
copos descartáveis e garrafas próprias; a bica direta será      
desativada.

OBJETOS TOCADOS COM
FREQUÊNCIA PRECISAM DE 

ATENÇÃO ESPECIAL

• PIAS E TORNEIRAS 

• MAÇANETAS  
 
• BANCADAS 
 
• MESAS E  CADEIRAS 

• ELEVADORES 

• CORRIMÃOS
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DIRETORIA DE ESPORTES

 O Departamento de ESPORTES terá protocolos 
próprios para as adaptações físicas e metodológicas 
necessárias de acordo com a fase de flexibilização imposta 
pelas autoridades e direcionadas pelo Acordo ASESC, sendo 
apresentados de forma gradativa a todos. 
 Nesse primeiro momento, foram liberados pelo 
documento apenas as atividades outdoor, sem aglomeração, 
sem orientação de profissionais e sem contato físico direto 
do implemento.

 Para segurança de todos, atente-se às normas 
coletivas de segurança:

• A higienização de equipamentos fixos e ambientes de  
aula é de exclusiva responsabilidade da equipe terceirizada 
de limpeza.

• O uso de máscaras durante a sua permanência no 
Clube é obrigatório; o uso durante a prática esportiva fica 
condicionada à obrigatoriedade das normas impostas pelas  
Organizações de Saúde.

• Utilização de material individualizado (squeezes, toalhas, 
etc.) e previamente higienizado durante as atividades;  
na impossibilidade de trazê-los, use materais descartáveis 
para hidratação cedidos pelo Clube.

• Para uso dos bebedouros, primeiro higienize e depois 
utilize seu copo ou garrafa para encher de água. 
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• Não deve haver contato físico entre participantes durante  
as sessões. Quando o contato for necessário, a higienização 
das mãos imediata é obrigatória.

• Praticar etiqueta respiratória (cubra boca e nariz com um 
lenço de papel quando tossir ou espirrar e descarte o lenço usado  
no lixo; se não for possível, tussa ou espirre no antebraço).  

• Evite apertar as mãos das pessoas ou abraçá-las, e tocar  
a própria boca, nariz ou olho.

• Recomenda-se ao praticante não levar mochilas e/ou 
acessórios que demandem cuidados, com exceção de 
garrafas de água ou squeezes. Em modalidades nas quais  
é necessário utilização de acessórios, esses devem ficar em 
locais de fácil acesso. 

• Deve-se evitar a utilização e o manuseio de celulares 
durante a atividade física.

• Evitar aglomerações nos momentos antes e pós-aulas.

• Recomenda-se aos grupos de risco (maiores de 60 anos, 
cardiopatas, doentes pulmonares crônicos etc.) que não 
participem das primeiras semanas de treinamento e aulas.

 Quanto às modalidades inicialmente liberadas:
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• A higienização das quadras será constante, principalmente em 
portões e materiais esportivos fixos.

• Evite tocar portões, alambrados, redes etc.

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool em spray 
disponibilizado nas quadras.

• Mantenha a distância segura de 2 m de todos os participantes.

• Durante os jogos, é proibido qualquer contato entre os 
participantes.  

• A recreação acontecerá no individual e duplas, respeitando-se  
a todo momento as normas de distanciamento social.

• Deverá ser realizada a higienização das mãos após cada game.

• Cada jogador sacará com bola própria.

• Uso “individual” das bolas (levar suas bolas já marcadas). 

• Não toque nas bolas marcadas pelo seu oponente com as mãos;  
use o pé e a raquete para passar a bola para o adversário.

BEACH TENNIS
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• Os sócios e seus dependentes interessados na recreação deverão 
se inscrever no Departamento de Tênis; a inscrição se efetiva após  
o pagamento da Taxa de Manutenção. 

• Na inscrição, é emitida uma carteira de identificação específica, 
que deverá ser apresentada no ato de utilização das quadras.

• A higienização das quadras será constante, principalmente  
em bancos e cadeiras.

• Mantenha seus equipamentos limpos com álcool em spray 
disponibilizado nas quadras.

• Evite tocar portões, bancos, redes etc. 

• Durante as aulas, é proibido qualquer contato entre  
os participantes.  

• Mantenha a distância segura de 2 m de todos os participantes. 

• Evite troca de lados da quadra, e mantenha seus pertences do 
mesmo lado do banco.

TÊNIS



21

MANUAL DE PREVENÇÃO - COVID 19

• A recreação acontecerá no individual e duplas, respeitando-se  
a todo momento as normas de distanciamento social.

• Cada jogador sacará com bola própria.

• Uso “individual” das bolas (levar suas bolas já marcadas).

• Deverá ser realizada a higienização das mãos após cada game.

• Não toque nas bolas marcadas pelo seu oponente com as mãos;  
use o pé e a raquete para passar a bola para o adversário.

• No Departameto de Tênis, todas as portas e janelas permanecerão 
abertas.

 A liberação de novas modalidades está sob análise da 
Diretoria de Esporte com a Diretoria Executiva, com base nas 
flexibilizações possíveis no acordo ACESC. Com esses estudos 
finalizados, você, associado, será prontamente comunicado.
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ATIVIDADES CULTURAIS  
E SOCIAIS

 Os Departamentos CULTURAL e SOCIAL terão 
protocolos próprios para as adaptações físicas e metodológicas 
necessárias de acordo com a fase de flexibilização imposta 
pelas autoridades e direcionadas pelo Acordo ASESC, sendo 
apresentados de forma gradativa a você, nosso associado!

 Em um momento tão delicado, é importante que 
tenhamos em mente que adaptações e flexibilizações se 
fazem necessárias para o bem plural, e cada atividade desses 
setores será pensada para sua segurança.

 Desejamos tê-lo conosco em breve para podermos 
desfrutar juntos de BONS momentos.






