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Procedimentos
preparatórios
de prevenção
na reabertura
dos Clubes.

INTRODUÇÃO
O Sindi Clube representa
1400 Clubes do Estado de
São Paulo, em 306
municípios, com 2,5 milhões
de associados.
Durante esse período de
pandemia da Covid-19 e com
a paralisação das atividades
dos Clubes, uma série de
ações foram realizadas para
minimizar os impactos
gerados pela crise nas
agremiações, entre elas a
criação de um Comitê de
Crise dos Clubes do Estado
de São Paulo, com a
participação de dirigentes de
mais de 100 Clubes, inclusive
de fora do estado.
As reuniões com gestores de
diversas áreas dos Clubes,
que já eram

realizadas periodicamente
pelo Sindi Clube, agora
acontecem por
videoconferências e têm sido
aproveitadas para buscar
soluções e criar
procedimentos preparatórios
para o retorno gradual às
atividades dos Clubes.
Essas reuniões foram
fundamentais para a
elaboração deste material,
que não pretende ser um
manual protocolar de
procedimentos, uma vez que
cada Clube tem suas
particularidades, mas reunir
uma série de recomendações
e orientações sobre
procedimentos de prevenção
nas diversas instalações e
áreas de atuação dos Clubes,
fundamentais para
proporcionar aos associados
e colaboradores a segurança
necessária no momento de
reabertura.

É importante ressaltar que
esta é a primeira edição
desse material e, de acordo
com os acontecimentos em
relação à pandemia e as
novas orientações das
autoridades públicas de
saúde, poderá ser reeditado,
recebendo atualizações.

POR QUE
REABRIR
Clubes têm expertise
centenária no oferecimento
de serviços de combate ao
sedentarismo e promoção da
saúde. No Brasil, estão entre
os maiores promotores de
saúde, bem-estar físico e
emocional.
É fundamental que a aplicação
desses conhecimentos
especializados esteja integrada
à retomada gradual das
atividades na sociedade, com a
reabertura das agremiações
de forma responsável e
criteriosa, contribuindo para
fortalecer a saúde e o sistema
imunológico de seus
associados.

Clubes são
promotores
de saúde.

PRÁTICAS
ESPORTIVAS
As atividades físicas
oferecidas nos Clubes são
essenciais para a mente e
para o corpo, diminuem os
riscos de doenças
cardiovasculares, reduzem a
ansiedade e o estresse,
aumentam a disposição e,
principalmente, a imunidade
das pessoas.

PLANEJAMENTO
No momento em que as
autoridades públicas
liberarem a reabertura dos
Clubes, as agremiações já
deverão estar preparadas
para adotar procedimentos
de segurança no sentido de
evitar a contaminação pela
COVID-19 em suas
instalações.
Uma série de medidas será
fundamental para receber
os associados e
colaboradores de forma
segura e responsável.
O Sindi Clube, através do seu
corpo técnico e com o apoio
de profissionais de diversos
Clubes do Estado de São
Paulo, elaborou
recomendações básicas de
procedimentos, tendo como
base as orientações e
informações dos órgãos
oficiais de saúde - OMS –
Organização Mundial da
Saúde e Ministério da Saúde.

ASSOCIADOS
Como prerrogativa, diante da
complexidade dos cuidados a
serem adotados, devemos
sempre lembrar aos
associados a sua
corresponsabilidade na
garantia da segurança e
prevenção nos Clubes.

Ações
individuais se
refletem no
coletivo - seja
responsável.

SEU CLUBE
PODE
COLABORAR

Esse material
estará em
constante
atualização.

A pandemia da Covid-19 é
uma situação inédita, assim
como os procedimentos para
prevenção do vírus nas mais
variadas sessões, atividades e
instalações que envolvem o
setor clubístico. Desta forma,
para garantir as melhores
práticas nos Clubes, esse
material estará em constante
atualização.
Se você é gestor ou dirigente
de Clube e tiver novas
sugestões de medidas
preventivas, ou adequações a
modalidades específicas,
entre em contato conosco.
Suas sugestões poderão ser
aproveitadas para aprimorar
este trabalho, em novas
edições.

CONTATO:
roberto@rlsolucoes.com.br

1. Reabertura dos Clubes.
2. Comunicação com o
associado – campanhas

Itens
relacionados

preventivas.
3. Cuidados com limpeza e
higienização dos espaços.
4. Portarias e controle de
acesso.
5. Áreas de atendimento e
caixas.
6. Espaços de atividades –
principais cuidados.
7. Atividades orientadas culturais e esportivas.
8. Grupo de risco –
cuidados e orientação.
9. Bares e restaurantes.
10. Orientação à equipe –
funcionários, atletas,
fornecedores.
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REABERTURA
DOS CLUBES
Para que os Clubes possam
receber os associados com
segurança e responsabilidade,
devem se preparar não
somente organizando a

PRINCIPAIS MEDIDAS
Reativação dos colaboradores e capacitação
para os novos procedimentos de segurança e
prevenção;
Organização do layout dos espaços e
equipamentos quanto às limitações de
atendimento;
Organização dos suprimentos de segurança –
EPIs, termômetros eletrônicos, dispensadores
de álcool gel e produtos de limpeza;
Desenvolvimento do plano de comunicação
quanto às novas regras de utilização do clube.

infraestrutura do Clube, mas
também a de sua força de
trabalho. Os colaboradores
deverão receber orientação e
capacitação adequadas às suas
tarefas e áreas de atuação.

O momento
requer muita
atenção e
cuidados
especiais.
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COMUNICAÇÃO
COM O
ASSOCIADO
É fundamental realizar um
extenso trabalho de
comunicação sobre as
novas regras de utilização
dos espaços e serviços do
Clube, neste momento de
flexibilização. Informe em
todos os seus canais:

O que
devemos
informar?

1) O que será
disponibilizado:
Áreas, horários, serviços e
atividades.
2) Regras de uso e
cuidados: Espaços,
atividades, serviços,
prevenção.
3) Cuidados pessoais do
associado:
Uso de máscara, higienização,
grupo de risco e crianças.
4) Questões
administrativas, financeiras
e de atendimento ao
associado.

CAMPANHAS
PARA CLUBES

O caminho para
a prevenção é
conscientizar
associados e
colaboradores.

Para conscientizar
associados e colaboradores
sobre suas
responsabilidades em
adotar medidas de
prevenção, é fundamental
desenvolver campanhas
informativas, respaldadas
pelos órgãos de autoridade
em saúde.
O Sindi Clube preparou
um material gráfico com
informações relevantes,
para que os clubes possam
utilizar de forma
padronizada, em suas áreas
internas.

Confira o material
da campanha
CLUBES UNIDOS
PELA PREVENÇÃO
na página 36 e baixe
o arquivo para
impressão pelo

Link
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CUIDADOS COM
LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS

O serviço de limpeza

A desinfecção
constante é
essencial no
combate ao novo
coronavírus.

necessitará de atenção
especial no momento de
reabertura dos Clubes.
Será fundamental realizar
um treinamento
específico com a equipe
para adoção de
procedimentos técnicos
de desinfecção*,
semelhantes aos
realizados em hospitais,
além de adquirir os
produtos de higienização
recomendados e EPIs
necessários para proteção
dos colaboradores.
*Consulte protocolos no Manual de
Higienização da CONASS
(Conselho Nacional de Secretários
de Saúde), pelo link

Cuidado com
lixeiras e
bebedouros.

1) Todas as lixeiras, em
especial as do banheiro,
devem ser recolhidas com
mais frequência.
Para o descarte de luvas e
máscaras devem ser
disponibilizadas lixeiras
específicas, com
recolhimento cuidadoso,
seguindo padrões
ambulatoriais.
2) Evite os bebedouros de
água potável por ingestão
direta. Estão liberados
apenas os dispositivos de
acionamento de
água para a utilização de
copos descartáveis e
garrafas próprias.
É importante fixar
dispensadores de álcool
gel em local próximo aos
bebedores.

PIAS E TORNEIRAS

Objetos
tocados com
frequência
precisam de
atenção
especial.

MAÇANETAS

BANCADAS,
MESAS E CADEIRAS

ELEVADORES

CORRIMÃO

DISPONIBILIZE
ÁLCOOL GEL
O álcool em gel (em
concentração a partir de 70%)
é um aliado eficaz para
proteção contra o novo
coronavírus, na
impossibilidade de se lavar as
mãos com água e sabão.
Seu Clube deverá incentivar
os associados e
colaboradores a utilizá-lo nas
mãos, através de uma
distribuição estratégica.

Frascos menores podem ser
colocados nas mesas dos
colaboradores, galões ao
alcance de todos, e/ou
dispensadores fixados na
parede, em locais
estratégicos.

Nas portarias de
acesso; nas entradas e
saídas.
Nos espaços de grande
circulação; locais de
atividades esportivas e
culturais, bares e
restaurantes e áreas de
convivência.

Não adianta
higienizar o Clube
com tanto cuidado
se associados e
colaboradores
não estiverem com
as próprias mãos
higienizadas.

OFEREÇA
ORIENTAÇÕES
SOBRE HIGIENE
Uma das formas mais
eficientes de prevenção é
intensificar a higiene pessoal,
que é de responsabilidade
de cada indivíduo. Seu Clube
deve incentivá-la!!
Oriente os frequentadores
com sinalizações – placas,
cartazes, faixas, banners,
totens, etc – afixados em
locais visíveis, perto das pias
dos banheiros, por exemplo,
trazendo instruções claras de
como
lavar
as
mãos
corretamente
e
como
descartar o lixo.
Esta é uma ação simples, mas
absolutamente
necessária.
Seu Clube deve adotá-la
imediatamente.

Lavar as
mãos:
um hábito
simples,
rápido e que
salva vidas.

Será
necessário
fazer ajustes
no controle
de acesso.
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PORTARIAS E
CONTROLE
DE ACESSO

1) É recomendável
desabilitar o acesso por
biometria , substituindo-o
por meios alternativos de
controle. Caso não seja
possível, será fundamental
oferecer meios de

Portarias de Clubes têm
um trânsito muito intenso
de pessoas.
Como o vírus se propaga
através de fluídos e do
contato da mão com o
rosto, essas áreas podem
ser uma significativa fonte
de contágio.

higienização eficazes destes
equipamentos, bem como
das mãos dos associados
antes e depois de tocá-los.

3) É recomendado o uso de
protetor facial em acetato aos
controladores de acesso e
atendentes das portarias;

O ingresso
ao Clube
deve ser
criterioso.

4) Notifique os associados
sobre o uso de máscaras e
disponibilize-as para venda
ou doação àqueles que, no
momento do acesso ao
Clube, não estejam com esta
proteção;

2) Caso o seu clube tenha
varias catracas de acesso
perfiladas em linha,
intercale utilizando apenas
50% destes equipamentos;

5) Verifique a temperatura de
todos que acessarem o
Clube, utilizando termômetro
eletrônico à distância.
Caso seja constatada uma
temperatura superior a
37,8 °C, a entrada não
deverá ser autorizada. Em
relação aos funcionários, é
recomendado verificar a
temperatura, também, no
momento de saída do Clube,
avaliando o seu estado de
saúde regularmente.
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1) Instalar barreiras em
acrílico nos locais de

ATENDIMENTO
E CAIXAS

atendimento e caixas,
separando o atendente
do associado. Caso não seja

As áreas de atendimento,
secretaria social e caixas
devem receber atenção
especial. Adote medidas
preventivas:

possível, opte pelo uso de
protetor facial em acetato;
2) Proteger maquininhas de
cartão com filme plástico,
que deverá ser trocado

A intensa
movimentação
de pessoas e
proximidade
de contato
exige cuidados.

frequentemente;
3) Disponibilizar álcool gel
nos caixas e pontos de
atendimento;
4) Demarcar no chão as
posições das filas, com no
mínimo 1 metro de
distância entre as pessoas.
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ESPAÇOS DE
ATIVIDADES
DO CLUBE

2) Delimite com marcações
no piso o espaço que cada
associado deverá utilizar,
evitando aglomerações;
3) Nas salas utilizadas para
atividades orientadas culturais, esportivas e físicas estabeleça a distância de no
mínimo 1,5 metro entre os
usuários;

1) Limite a quantidade de
pessoas em espaços
fechados, como piscinas,

Áreas internas

vestiários, academia, salas de

devem ser

aulas, bibliotecas, entre

liberadas

outros, utilizando como
referência a medida 6 metros
quadrados por pessoa
(capacidade máxima de
pessoas no local, com
segurança);

com restrições
e atenção
redobrada.

4) Respeite a distância de
1,5 metro entre os
equipamentos de
ginástica, musculação,
pilates e crossfit;
5) Forneça kits com
dispensadores de álcool gel
para mãos, toalhas de papel
e borrifadores com álcool
70% para uso dos associados
nos equipamentos e
acessórios de treino.
Lembre-se de orientá-los
sobre a importância de fazer
a higienização sempre que
utilizarem os equipamentos.

É obrigação do
Clube oferecer
condições que
garantam o
distanciamento
entre usuários
e a higienização
contínua dos
equipamentos.

ÁREA DE
PISCINAS
1) Adote procedimentos de
limpeza e desinfecção
constantes, principalmente
nos locais de grande

A água das
piscinas
precisa ser
rigorosamente
inspecionada.

contato - escadas e bordas
da piscina. Repita o
processo ao término de
cada aula;
2) Disponibilize,
próximo à entrada da
piscina, recipiente com
álcool em gel a 70% para
uso dos associados e
colaboradores;

3) Oriente sobre o uso de
chinelos para deslocamentos
na área das piscinas;

4) Disponibilize suportes
para que cada associado
possa pendurar sua toalha.

ÁREAS
INFANTIS
Crianças permanecem em
constante movimento,
sempre tocando em
pessoas, objetos,
brinquedos, e até mesmo
no chão. Em curtos
espaços de tempo
provavelmente também
tocarão o próprio rosto ou
o rosto de outra criança.
Portanto, se entrarem em
contato com uma
superfície infectada pelo
novo coronavírus, a
probabilidade de serem
infectadas ou infectarem
outras crianças é muito
alta.

Parquinhos e
brinquedotecas
devem ser abertos
somente
quando houver
mais segurança.
Desta forma, até que o índice
de contaminação pela Covid19 esteja absolutamente
controlado, é recomendado
manter parquinhos e
brinquedotecas fechados.
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ATIVIDADES
ORIENTADAS

1) Nas atividades coletivas
orientadas por profissionais
(técnicos,

instrutores

e

preparadores físicos) devem
ser

realizados

somente

trabalhos individuais, sem
Depois de um longo período
distante das atividades do
Clube, os associados estarão
ansiosos

pelo

retorno.

Devido à nova sistemática de
controle
nos

de

aglomeração

espaços,

devemos

tomar alguns cuidados e
evitar riscos de exposição e
contaminação:

contato entre alunos/atletas,
respeitando-se a distância
de 1,5 m entre as pessoas.
Como medida de segurança,
não

deve

haver

compartilhamento

o
de

materiais esportivos e bolas,
durante
Caso

as

seja

aulas/treinos.
necessário

o

compartilhamento, que se
faça a higienização logo após
o uso individual;

Atenção ao
reiniciar as
atividades
esportivas e
culturais.

2) Procure utilizar espaços
amplos e bem arejados para
realização das atividades,.
Aulas de

Sempre que possível, utilize as

ballet na

quadras esportivas para

quadra

substituir salas de aula

externa!

fechadas;
3) Reduza o número de aulas
por atividade, limitando a

Atividades
devem ter
um número
reduzido de
associados.

quantidade de associados;
4) Flexibilize, intercalando as
atividades que serão
oferecidas, evitando, assim, a
vinda de um grande número
de associados ao mesmo
tempo ao clube.
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PESSOAS DO
GRUPO DE
RISCO

De acordo com o Ministério
da Saúde, idosos,
portadores de doenças
crônicas como diabetes,
cardiopatias, hipertensão e
asma, grávidas e puérperas
são considerados
pertencentes a um grupo de
pessoas mais suscetíveis a
complicações da Covid-19.
Por isso, devemos
recomendar a esses
associados que
permaneçam um pouco
mais na segurança de
suas casas, aguardando
um segundo momento, em
que a possibilidade de
contaminação esteja mais
reduzida e controlada.

Pessoas mais
suscetíveis a
complicações
deverão
permanecer
em casa.
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BARES E
RESTAURANTES
O setor de Bares e
Restaurantes terá regras
muito rígidas para
promover o retorno
gradual de suas atividades.
Apontaremos a seguir
algumas sugestões aos
Clubes, mas também
recomendamos conferirem
o protocolo desenvolvido
pela ANR (Associação
Nacional de Restaurantes)
com procedimentos de
boas práticas para
restaurantes, bares e
lanchonetes nas operações
pós Covid-19.

O material da ANR pode
ser acessado pelo link

O setor de
alimentação
deverá seguir
regras rígidas.

3) Na entrada e nos caixas
organize marcações de filas
com pelo menos 1 metro de
distância entre as pessoas importante realizar o
controle de acesso destes
locais, evitando glomeração.

Cuidados na
higienização e
prevenção nas

4) Reforce a higienização
dos pisos e superfícies com
detergente e sanitizantes
adequados, seguindo as
orientações do fabricante;

áreas de A&B.
1) Disponibilize álcool em gel
em pontos estratégicos
desses ambientes;
2) Reduza a capacidade de
ocupação nos espaços de
A&B – alimentos e bebidas,
através de uma nova
disposição de mesas e
cadeiras, mantendo a
distância mínima de 1 metro
entre uma cadeira e outra e
2 metros entre as mesas;

5) Lixeiras devem dispor de
tampa e pedal, nunca
acionamento manual – e
devem ser higienizadas
frequentemente;
6) Privilegie a ventilação
natural do ambiente. No
caso do uso de arcondicionado, faça a
manutenção e limpeza dos
filtros diariamente.

7) Nos lavatórios, ofereça
dispensadores de
sabonete líquido, papel
toalha descartável e, se
possível, álcool em gel
70%;

MENU

DO CLUBE

8) Repense o modelo do
seu cardápio. Se não for
possível abolir o menu
físico (escrevendo numa
lousa, por exemplo),
prepare um modelo
plastificado, que possa ser
higienizado após o uso;

Estabeleça
novas diretrizes
para o serviço de
alimentação.

9) Caso seu restaurante
utilize o sistema de
buffet/quilo, os cuidados
devem ser redobrados,
observando as seguintes
medidas preventivas:
Disponibilize luvas
plásticas descartáveis

Os talheres devem ser
disponibilizados em
embalagens individuais
e pratos e copos devem
estar protegidos;
Disponha os temperos
em sachês.

na entrada do buffet,
para que os associados
se sirvam;
Deixe um dispensador
de álcool em gel na
entrada do buffet;
Os alimentos no buffet
devem ser cobertos por
protetores salivares
com fechamentos
laterais e frontal;

Os sistemas
de buffet
exigem atenção
redobrada.
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ORIENTAÇÕES
PARA A SUA
EQUIPE
Entendemos que a
preparação e a reativação
do RH seja a primeira ação
a ser realizada pelo
Clube.
Para garantir que no
momento da reabertura
tudo seja desenvolvido
com a máxima segurança
e organização, devido à
singularidade do
momento, oriente sua
equipe sobre os cuidados
que todos deverão tomar.

NO DESLOCAMENTO
ATÉ O TRABALHO:
1) É obrigatório o uso de
máscara durante o trajeto;
2) Sempre que possível,
mantenha distância segura de
outras pessoas, de pelo
menos 1 metro.
3) Evite levar as mãos ao rosto
antes de higienizá-las;
4) Ao tocar superfícies
suscetíveis a grande contato,
higienize as mãos o mais
rápido possível. Leve consigo
um pequeno frasco de álcool
em gel.

Mesmo com o uso
de máscaras é preciso
manter os cuidados
com higiene e
distanciamento
físico entre as
pessoas.

NO AMBIENTE
DE TRABALHO
1) Reduza o número de
colaboradores
administrativos e, na
medida do possível, adote
o home office;

4) Procure manter os
ambientes ventilados;
5) Oriente sobre o não
compartilhamento de
objetos de uso pessoal,
como canetas, lápis, copos,
celular, etc.;

2) Oriente os colaboradores
a virarem-se de lado e
colocarem o antebraço
junto à boca, ao tossirem
ou espirrarem;
3) Evite aglomerações,
oriente para distância social
de ao menos 1,5 metro
entre as pessoas;

Oriente os
colaboradores
sobre cuidados
com objetos
pessoais e
compartilhados.

6) Mantenha as superfícies
livres de adornos e os
objetos de trabalho limpos;
7) Incentive a higiene das
mãos, rosto e cabelos;
8) Oriente sobre a
importância de não levar as
mãos à boca e nariz antes
de estarem limpas;
9) Incentive que se lave as
mãos antes de tocar objetos
de uso compartilhado.

3) Promova palestras com

Promova

orientações sobre o uso e
cuidados com EPIs;

ações de

4) Prepare treinamentos

capacitação

para os colaboradores

e informações

operacionais responsáveis
pela conservação e

preventivas.

limpeza, com ênfase nas
novas atividades e suas
particularidades.
1) Intensifique a comunicação
interna em torno de medidas
de prevenção e observe a
importância de cuidados
básicos com a saúde;
2) Quanto mais informados
os colaboradores, menos
motivos para fake news e
medo;

AO UTILIZAR
MÁSCARAS

A Anvisa alerta para a
necessidade de se usar as
máscaras corretamente.
Forneça orientações
detalhadas aos seus
colaboradores e associados:
1) Com as mãos lavadas,
insira a máscara sobre o
rosto, cobrindo queixo e
nariz.
2) A máscara não pode ficar
frouxa no rosto.
3) Durante uso, não tocar na
máscara. Não é
recomendado tirar e colocar
a máscara, nem removê-la
durante a fala.
4) Ao retirar a máscara, não
encoste a mão no tecido,
apenas nas alças laterais.

5) Máscaras de pano
precisam ser lavadas
depois de utilizadas, com
água e sabão, deixando de
molho por 30 minutos em
solução com água e água
sanitária.
6) Para o descarte é
preciso usar dois
saquinhos plásticos - um
dentro do outro. Ao retirar
a máscara do rosto,
segure apenas pelo
elástico e lave as mãos
antes e depois. Com a
máscara dentro do
saquinho, é só amarrar
bem e jogar em lixo com
tampa.

Oriente os
colaboradores
sobre a forma
correta de
utilizar
máscaras.

NO REFEITÓRIO DE
FUNCIONÁRIOS
1) Redefina a capacidade de
atendimento;
2) Flexibilize os horários da
refeição dos colaboradores;
3) De acordo com o
distanciamento
recomendado, as mesas e
cadeiras dos refeitórios
devem ter seu layout
adequado;
4) Utilize copos descartáveis;
5) É recomendada a
substituição do sistema
buffet por um serviço de
prato a la carte.

Estabeleça
novas diretrizes
para refeições dos
colaboradores.

Listamos algumas
recomendações
fundamentais:

Oriente sobre as

1) Nunca varra superfícies
a seco, pois esse ato
favorece a dispersão de
microrganismos que são
veiculados pelas partículas
de pó. Se for necessário,
deve ser utilizada a técnica
de varredura úmida;

adequações nos
procedimentos
de limpeza.

CUIDADOS E
PROCEDIMENTOS DE
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO
E DESINFECÇÃO*
Segundo a ANVISA, as
pessoas responsáveis pela
limpeza, gerenciamento de
resíduos sólidos e efluentes
sanitários devem manter os
procedimentos operacionais
padronizados (POP),
incluindo o uso de EPI,
descritos, atualizados e
acessíveis.

2) Limpe todas as
superfícies de trabalho
como mesas e balcões
diariamente, bem como as
superfícies potencialmente
contaminadas, tais como
cadeiras/ poltronas,
corrimãos, maçanetas,
apoios de braços,
encostos, bandejas,
interruptores de luz e ar,
controles remotos,
paredes adjacentes, portas
e janelas, com produtos
autorizados para esse fim;

3) Não utilize adornos
(anéis, pulseiras, relógios,
colares, piercings, brincos)
durante a realização dos
procedimentos de limpeza;
4) Mantenha os cabelos
presos, barba feita ou
aparada e protegida, unhas
limpas e aparadas;
calçados fechados e
impermeáveis; lembre-se
que o uso de luvas não
substitui a higienização
adequada das mãos com
água e sabão e o uso de
álcool gel 70% após higiene
das mãos é recomendado;
5) Friccione as superfícies
com pano embebido com
água e detergente neutro
ou enzimático, entre outros
de igual ou superior
eficiência;

Protegendo
colaboradores da
contaminação,
Clubes estarão
protegendo, também,
os seus associados.

6) Após o procedimento de
limpeza e desinfecção, nunca
tocar desnecessariamente
superfícies, equipamentos,
utensílios ou materiais (tais
como telefones, maçanetas,
portas) enquanto estiver com
luvas, para evitar a
transferência de
microrganismos para outros
ambientes e pessoas.
*Consulte protocolos no Manual de
Higienização da CONASS
(Conselho Nacional de Secretários de
Saúde), pelo link
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ANVISA – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

Referências

AANR - Associação Nacional
de Restaurantes

para a produção

CONASS - Conselho Nacional
de Secretários de Saúde

deste material.

CREF4/SP - Conselho
Regional de Educação Física
da 4º Região
ASSOCIAÇÕES E
ORGANIZAÇÕES
·
OMS – Organização Mundial
da Saúde
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SAÚDE SP - Secretaria de
Estado da Saúde

CONFEF – Conselho Federal
de Educação Física
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