CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA
Protocolo – Procedimentos
Departamento de Bilhar
Regras de utilização de mesas durante a prática de bilhar:
1. Os horários disponíveis para utilização das mesas serão disponibilizados no
Site do Clube (www.ccpnet.com.br);
2. Todos os jogadores devem dirigir-se à mesa de máscara, uma vez que não
poderá adentrar ao Clube sem o seu uso, conforme Decreto Municipal
18379.
2.1. A máscara não poderá ser retirada durante a prática efetiva
do jogo.
3. Os jogadores devem trazer seus kits individuais de higiene: toalha ou papel
descartável e álcool gel;
4. São permitidos somente os jogos de simples. Jogos de duplas podem ser
realizados com cautela e mantendo-se a distância recomendada;
5. Eliminar o contato físico, não apertar as mãos dos jogadores/oponentes;
6. Nenhum equipamento ou acessório devem ser compartilhados, tais como
toalhas, garrafas, entre outros.
7. Os tacos devem ser higienizados após o uso de cada partida;
8. Os jogadores devem permanecer nas mesas somente durante o tempo de
realização do jogo, evitando todas as formas possíveis de aglomeração nos
corredores e demais dependências do espaço do Bocce;
9. Não será permitido o uso do vestiário para banhos.

10. Todos os equipamentos do Departamento de Carteado e suas dependências
serão higienizados com solução de hipoclorito diluído em água, tais como:
portas, maçanetas, mesas, tacos, bancos, cadeiras, quadros de avisos,
sanitários, pias e bebedouros.
11. Os bebedouros estão disponíveis apenas para o abastecimento de
garrafas/squeezes;
12. A higienização e desinfecção das dependências do bocce serão feitas de
forma sistemática e controlada visando a segurança dos frequentadores;
13. 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.

