CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA
Protocolo – Procedimentos
Departamento do Ballet
Regras de funcionamento das aulas de Ballet e Jazz do CCP
1. Para participação nas aulas de Ballet e Jazz do CCP, todos os
procedimentos deste protocolo devem ser respeitados. O objetivo é a
segurança, saúde e bem estar de todos os nossos alunos;
2. Na primeira etapa, as aulas serão permitidas apenas aos alunos com
idade a partir dos 12 anos completos, devidamente matriculados e que
tenham preenchido os questionários de retorno;
3. Os horários disponíveis para participação nas aulas, bem como o número
limite de alunos por turma e o tempo de duração de cada aula serão
informados pelo Clube;
4. Todas as alunas deverão realizar a aula com máscara, não devendo
retirá-la, uma vez que o espaço será compartilhado;
5. Haverá um intervalo entre uma aula e outra para a higienização do
espaço;
6. Foram instalados dispositivos de álcool gel em diversos pontos do Ballet.
As alunas devem higienizar suas mãos ao entrar e ao sair da sala;
7. Antes de entrar no Departamento de Ballet, os alunos devem higienizar
seus calçados no tapete sanitizante, localizado no hall de entrada;
8. Os armários não poderão ser utilizados. Os alunos devem ir para a aula já
vestidos para a prática do ballet;
9. Para entrar na Sala 1 de Ballet, as bailarinas devem deixar seus pertences
na gancheira, que encontra-se no corredor da sala. Os ganchos são
individuais e não devem ser compartilhados;

9.1. Nenhum material de uso pessoal deve ser deixado dentro das
dependências do Ballet, evitando-se assim qualquer contaminação;
10. A Sala 2 e a Sala de Alongamento permanecerão fechadas;

11. Não será permitida a permanência de nenhum acompanhante durante as
aulas. As cadeiras foram retiradas do hall, pois não pode haver espera no
local;

12. A entrada das alunas será pela porta principal do Ballet e a saída se dará pela
porta de vidro que dá acesso à Pista de Cooper;
13. Deve-se eliminar o contato físico, mantendo o distanciamento social de 1,5m;
13. Os bailarinos não devem aguardar por muito tempo antes de sua aula
começar, nem permanecer nas dependências do Clube após sua aula
terminar. Deve-se chegar com, no máximo, 5 minutos de antecedência;
14. Não serão fornecidos copos plásticos para beber água. É necessário trazer a
própria garrafa (squeeze) e realizar o abastecimento no bebedouro,
conforme necessidade;
15. Unidos na luta contra a Covid-19, os protocolos de biossegurança devem ser
cumpridos à risca. Nosso objetivo é permitir as boas práticas das
modalidades, com máxima segurança, respeitado as regras do
distanciamento social, necessárias para a proteção de nossos sócios e
colaboradores.

