
Ao chegar,  utilize o totem com álcool em gel 70%

Atenção: a entrada e saída ocorrerão por locais

diferenciados

O uso de máscaras é obrigatório na chegada e saída do

aluno(a), assim como a todos os funcionários

É obrigatória a utilização do tapete sanitizante

É obrigatória a utilização individual dos suportes para

toalhas e roupões 

Capacidade máxima por aula: 12 alunos, dois por raia,

sendo um em cada extremidade da piscina

Não poderá haver contato físico entre nenhuma pessoa, por

esse motivo, as aulas de iniciação infantil e adulto estarão

canceladas nessa fase amarela
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Ao chegar, o aluno não deverá entregar a carteirinha,

somente falar o número do título e sua senha para a

autorização de sua entrada

No ato da medição, caso o aluno/funcionário apresente

elevação na temperatura (acima de 37,5ºC), ficará

impossibilitado de realizar sua atividade/função

Não será permitido o acompanhamento de alunos, e,

portanto, os bancos serão isolados

Não será permitida a utilização dos vestiários para troca de

roupa 

Obrigatório o agendamento prévio do aluno com 24 horas

de antecedência para a realização da aula, que ocorrerá

através de distribuição de senha (ordem de agendamento)
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Não estão permitidas a utilização de materiais para a prática

de natação e hidroginástica (snorkel, pranchas etc)

Após o término da aula, será disponibilizado um tempo para

higienização do local para a entrada da nova turma, assim

como controle rígido do tratamento da piscina

Recomendamos que as pessoas que estão nos grupos de risco

não participem das aulas, contudo caso ainda assim deseje,

assinará um termo de responsabilidade

É obrigatória a utilização da ducha localizada no

recinto da piscina antes da entrada na mesma.

Contamos com a colaboração e compreensão

de todos! A prevenção é a nossa maior

segurança!

Agendamento no telefone: 2271-2000/ RAMAL 2070
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