
NÃO VEMOS A HORA DE ESTARMOS 
JUNTOS NOVAMENTE, E APOSTAMOS 
QUE VOCÊS TAMBÉM NÃO. 

E PARA PRESERVAR A SAÚDE DE TODA NOSSA FAMÍLIA 
DESENVOLVEMOS ESSE PROTOCOLO, VISANDO A 

SEGURANÇA NO RETORNO DAS NOSSAS ATIVIDADES, 
ASSIM QUE POSSÍVEL.  

Esse material 
foi construÍdo 
seguindo as 
orientações da 
OMS e do 
Ministério da 
Saúde.

Foi tomada como 
base A experiência 

de china e união eu-
ropeia, entre 

outras regiões onde 
o pico da pandemia 

já passou.

Lembrando que as 
informações podem 
sofrer alterações 
dependendo da 
situação 
epidemiológica do 
covid-19.

rEfErênCiAs

Será disponibilizado 
recipientes de álcool 
em gel a 70% para uso 
dos clientes e colabo-
radores.

Durante o horario 
de funcionamento 
do box, em alguns 

momentos entre as 
aulas, será feita 

uma limpeza geral 
para desinfecção.

Cada aluno terá a 
sua disposição o 
material nescessá-
rio para o treino 
dentro de sua 

área demarcada.
Além de um Kit para 
Higienização dos seus 
equipamentos:

PRÉ e PÓS treino

Medição da tempe-
ratura de TODOS, na 
entrada! 

Proibir a entrada 
caso a temperatura 

seja superior a 
37.5 °C . 

Uso de equipa-
mento de prote-
ção individual, 
por toda a nossa 
equipe.

Como dito ante-
riormente, cada 
aluno terá a sua 

disposição uma area 
de 9 m² , delimitada 

por marcações no 
chão e com materiais 

individualizados.

Os bebedouros 
ficarão tempora-
riamente desativa-

dos, por isso: tragam 
sua própria garrafinha.

Portas abertas e 
ventiladores liga-

dos para gerar 
ventilação cruza-

da natural e ambiente 
arejado.

Os chuveiros ficarão 
temporariamente 

desligados.

O tempo das aulas 
será reduzido e A 
principio será 
permitido que cada 

aluno fique na flamma por no máximo 60min, 
evitando acumulo de pessoas. E por enquan-
to, a nossa tão amada “resenha”. 

nossa equipe esta 
treinada para 

orientá-los sobre as 
medidas de 
prevenção.

COACH

Haverá limite de alunos 
por aula, portanto só 
será permitido o in-
gresso no box, 

mediante a confirmação 
do chekin.

NOSSA FAMILIA É NOSSO MAIOR BEM!

Estamos ansiosos para nossa volta!
Falta muito pouco para estarmos juntos novamente. 

treinando, resenhando e churrascando!
Pedimos a todos um pouquinho de paciência e compreenção 

com esse “novo normal”. 

Se cada um fizer a sua parte, logo logo isso tudo vai passar!

#TransformandoVidas

COMO LAVAR 
AS SUAS MÃOS

Molhe as mãos coloque sabão Esfregue as palmas

Ensaboe as costas
das suas mãos

esfregue entre seus dedos esfregue as costas dos dedos
na palma da mão oposta

Limpe os polegares lave suas unhas 
e pontas dos dedos

esfregue cada punho
com a mão oposta

Enxague as mãos com água seque com uma toalha de papel suas mãos estão limpas! 

lImPeZa gErAl
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