
 

PROTOCOLO ESPECÍFICO 
 

Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o 
retorno gradual do comércio no 
contexto do COVID-19 

Número: 02 
Data: 26/04/2020 
Revisão: - 

A quem aplica: 
Academias, pilates, hidroginástica e boxe. 

Atualização: - 
Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos 
da exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 
Descrição: 

1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 
preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  
✓ Regras de distanciamento; 
✓ Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
✓ Alvará sanitário – provisório;  
✓ Medidas sanitárias; 
✓ Máximo de pessoas no estabelecimento; 
✓ Uso obrigatório de máscaras; 
✓ Comunicado ao Cliente; 
✓ Higienização. 

 
2. Manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os frequentadores, afixando cartaz 

informando a capacidade máxima do estabelecimento, já calculado o distanciamento ora fixado; 

 

3. Disponibilizar álcool em gel ou álcool líquido 70% na recepção do estabelecimento, bem como em 

pontos estratégicos no interior do estabelecimento; 

 

4. Disponibilizar borrifadores contendo álcool 70% e papel tolha para higienização dos equipamentos 

antes e após o uso (tantos quanto forem necessários, a depender da quantidade de equipamentos); 

 

5. Disponibilizar nas entradas e saídas, pano embebido em solução antisséptica para higienização dos 

calçados; 

 
6. Fiscalizar a higienização das mãos dos clientes e funcionários, a qual é obrigatória, na entrada, 

durante a realização das atividades, antes e após o uso dos sanitários, e na saída; 

 

7. Agendar os horários dos frequentadores estando proibida filas de espera internas e/ou externa aos 

estabelecimentos; 

 

8. A cada troca de frequentadores, o estabelecimento deverá realizar uma parada de no mínimo 15 

minutos, a qual deverá ser dedicada à realização de limpeza geral, incluindo pisos, mobiliários e 

equipamentos, anotando-se, ainda, o registro de limpeza (data, hora e responsável); 

 



 
9. Utilização obrigatória de máscaras de proteção das vias aéreas por todos aqueles que estiverem no 

interior da academia; 

 

10. Setorizar  o ambiente para uso ordenado do espaço através da utilização de fitas de sinalização; 

 

11. Providenciar lixeiras com tampa e acionamento por pedal; 

 

12. Autorizar somente o uso de garrafas de águas individuais, não podendo utilizar os bicos de 

bebedouros; 

 

13. Providenciar bebedouro com distanciamento mínimo de 2,0 metros, o qual somente poderá ser 

utilizado para abastecer garrafas, se necessário; 

 
14. Fica recomendando a não atuação de funcionários e não atendimento a frequentadores que 

apresentem febre, síndrome gripal ou se encontrem no grupo de risco. 

 
15. Certificar acerca da higiene das mãos e calçados pelos clientes e colaboradores; 

 

16. Manter a ventilação natural durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. 

 

17. Nos ambientes providos de aparelhos de ar condicionados, intensificar a limpeza e higienização dos 

filtros, conforme os planos de manutenção preventiva estabelecidos; 

 

18. Proibir o uso de ventiladores; 

 

19. Autorizar o acesso ao estabelecimento apenas a frequentadores que estejam com os cabelos presos; 

 

20. Não autorizar o acesso ao estabelecimento a qualquer frequentador que esteja em grupo considerado 

de risco, face à possibilidade de contágio pela COVID-19; 

 

21. Promover notificação prévia aos clientes sobre as condições obrigatórias para o retorno ao recinto; 

 

22. Afastar de atividades presenciais observada a legislação vigente, os colaboradores pertencentes ao 

grupo de risco para covid-19. 

 

23. Fornecer a todos os colaboradores os equipamentos de proteção individual, conforme seus 

programas de prevenção de riscos ambientais (PPRA), os quais não poderão manter contato físico 

com os frequentadores; 

 
24. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, 

tocar nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 

 
25. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 

cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho, retornando somente após o término dos sintomas; 
 

26. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço;  



 
 

27.  Recomendações para piscina: 

• Disponibilizar álcool em gel próximo à entrada da piscina; 

• Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; 

• Disponibilizar suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha; 

• Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina. 

 

28. Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento sem 

uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários. 

 

29. Renovar todo o ar do ambiente pelo menos, 7 vezes por hora, troca de filtros de ar, 1 vez por mês. 

 

30. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia: ocupação simultânea de 1 cliente a cada 4 

m². 

 

31. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas 
de atividade coletiva. 

 

32. O horário de funcionamento será de 05 ás 20h de segunda à sexta-feira, e de 05 às 12h no sábado. 

 

33. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da 

semana, inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos 

telefones listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 

 

Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 

PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 

PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 

PSF III (Rural): 9 9872-1677 

PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 

Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 

Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   

 

 
Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de retomada do Comércio -  Viçosa - MG 

 

 




