
O acesso será permitido SOMENTE PARA ASSOCIADOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR
(funcionário, cônjuge e filhos) e parentes ascendentes (pai, mãe, sogra e sogro do titular)
Não é permitido o acesso de demais convidados;
É obrigatória a utilização de máscara, quando em circulação nas áreas comuns da Associação
Viking. Somente dentro das churrasqueiras durante as refeições é permitido ficar sem
máscara. Lembre-se de acondicionar apropriadamente sua máscara, quando não estiver em
uso, evitando contaminações;
A interação com outros associados é permitida somente fora da área fechada da churrasqueira
e sempre seguindo os protocolos da Covid-19, com distanciamento e uso de máscaras; 
Os horários de utilização da churrasqueiras serão:

Sábados e Domingos das 10h até às 19h
Os banheiros e playground serão higienizados a cada 1h30;

Não haverá álcool gel disponível nas churrasqueiras devido ao risco de acidente com fogo.

Lave as mãos regularmente. Todas as churrasqueiras contam com dispenser de detergente;

Utilize preferencialmente toalhas e papéis descartáveis e realize o descarte em local
apropriado. Todas as churrasqueiras contam com papel toalha;

Quando tossir, utilize um lenço e faça seu descarte imediatamente;

Evite tocar a face e higienize as mãos ao tocar em qualquer superfície.

Siga a todas as recomendações à prevenção da Covid-19 determinadas pela Volvo do Brasil e e
dos organismos de Saúde; 

Se você apresentar qualquer tipo de sintoma relacionado à Covid-19, a qualquer momento,

amplamente divulgados pelos órgãos de saúde, é necessário comunicar imediatamente o

Disk-Covid do VOAM – 3121-7100 e os órgãos competentes para as devidas providências;

É sua obrigação seguir e cumprir todas as restrições e recomendações governamentais, além

de respeitar todas as restrições e recomendações da ASSOCIAÇÃO VIKING.

PRINCÍPIOS:
· Atividades liberadas com ocupação controlada e protocolos (churrasqueiras)
· Considerando a churrasqueira como extensão da casa (família)

· Utilização apenas dos sócios do núcleo familiar residente na mesma casa e parentes ascendentes
· Utilização do Protocolo de saúde e segurança

Como forma de estabelecer padrões para a utilização do clube, em adaptação aos novos padrões
advindo com a Covid-19, a Associação Viking estabeleceu um Protocolo de Ações que deve ser
seguido por todos os seus associados. Por gentileza, observe e execute todas as instruções abaixo.

Sua saúde e segurança passam por cuidar de si, cuidar do outro e deixar ser cuidado. Em caso de
dúvidas, procure um dos Técnicos de Lazer da AV, que poderá lhe auxiliar. 

 

CHURRASQUEIRAS

 

RECOMENDAÇÕES:

ATENÇÃO ESPECIAL AOS SINTOMAS DA COVID-19:

PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS
CHURRASQUEIRAS | REABERTURA 
(A partir de 16/10/2021)

É sua obrigação seguir e cumprir todas as restrições e recomendações governamentais,
além de respeitar todas as restrições e recomendações da ASSOCIAÇÃO VIKING.


