
O professor que conduz a atividade deverá respeitar e fazer respeitar as regras deste protocolo;

O aluno deverá utilizar máscara durante o todo período de treino e permanência na academia;

Ao entrar, cada aluno receberá um borrifador e flanela para limpeza de cada aparelho, antes e após o uso. Ao sair,

o aluno deverá deixar o borrifador no balcão e descartar sua flanela no lixo;

Elimine o contato físico. Não serão permitidos cumprimentos com beijos, apertos de mãos e abraços;

Mantenha um distanciamento entre os alunos na área de peso livre de, no mínimo, 2m;

Não será usada a identificação digital para liberação da catraca, o aluno poderá liberar seu acesso informando o

nome ou código de aluno na entrada.

Atividade liberada apenas para alunos com atestado médico em dia;

O agendamento de horário deverá ser feito pelo app do Sistema da Academia;

Tempo máximo de permanência na sala: 50 min;

Limitação de alunos por horário: 7 pessoas ; 

Todas as janelas estarão abertas para ventilação natural do ambiente;

Somente 50 % dos equipamentos de cárdio estarão disponíveis para uso;

Aparelhos próximos não poderão ser usados simultaneamente;

O horário de funcionamento  da Academia será de segunda a sexta das 6h às 13h, e das 16h30 às 21h com

fechamento para limpeza às 9h, 13h e 21h;

Os vestiários estarão liberados apenas para troca de roupa, com número limitado de pessoas por vez. Não estarão

disponíveis para banho.

Os alunos deverão trazer sua própria água, em garrafinhas. Não será permitida a utilização dos bebedouros, que

estarão desligados; 

Utilize preferencialmente toalhas e papéis descartáveis e realize o descarte em local apropriado; 

Em hipótese alguma é indicado o compartilhamento de materiais pessoais, equipamentos, alimentos, bebidas

individuais ou qualquer item utilizado durante o treino; 

Evite, se possível, tocar em superfícies durante o treino e lave as mãos regularmente, principalmente antes e

depois da prática esportiva; 

Quando tossir, utilize um lenço e faça seu descarte imediatamente. Não toque sua face;

Se você apresentar qualquer tipo de sintoma relacionado à Covid-19, amplamente divulgados pelos órgãos de

saúde, é necessário comunicar imediatamente o VOAM e pedir auxílio de profissionais da saúde, para as devidas

providências; 

Caso você venha a ter sintomas da Covid-19, dentro de 14 dias após treino na academia, informe a AV e todos os

agentes envolvidos (colegas/atletas) que partilharam de seus momentos de treino. Siga a recomendação do

VOAM; 

Sob hipótese alguma pratique atividade esportiva, caso tenha tido sintomas da Covid-19, ou esteve em contato

com alguém com sintomas nos últimos 14 dias;

Como forma de estabelecer padrões para a Prática Esportiva Segura, em adaptação aos novos padrões advindos

com a Covid-19, que implementaram as práticas de distanciamento social, 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 pelo Cuidado de SI e
pelo Cuidado do OUTRO. Em caso de dúvidas, procure um dos Técnicos de Lazer da AV, que poderá lhe auxiliar.
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PROTOCOLO PARA A USO DA ACADEMIA

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


