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RESUMO 

Este protocolo apresenta medidas a serem cumpridas em meio à prática de atividade física e 

estabelecimentos em geral (academias, estúdios de dança, pilates e artes marciais, natação e 

similares), frente à pandemia do covid-19. 

Mediante o cenário Epidemiológico atual do Municipio de Armação dos Búzios, e com a 

cobertura vacinal contra Covid-19, algumas medidas foram flexibilizadas de acordo o 

protocolo disposto no anexo 04 de 2020. 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS –SARS-Cov-2 (COVID-19) 

PROCEDIMENTOS GERAIS AOS COLABORADORES 
 

1. Observar a condição de saúde dos colaboradores antes do início das atividades, inclusive 

com a aferição de temperatura corporal, e nos casos de febre e/ou sintomas respiratórios, 

estes deverão ser orientados a procurar uma unidade de saúde seguindo as orientações 

das autoridades de saúde local. 

2. Na ocorrência de colaboradores com confirmação do diagnóstico de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19), afastá-lo conforme recomendação médica. 

3. Treinar todos os colaboradores dos diferentes setores sobre o SARS-CoV2 (COVID-19), 

quanto a origem, sintomas, prevenção e transmissão da doença e as medidas de 

prevenção básica à COVID-19, como a higiene das mãos, o distanciamento social, as 

normas de evitar tocar olhos, nariz e boca e etiqueta respiratória. 

4. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o turno de trabalho. Para colocação da 

máscara na hora da troca, as mãos deverão ser higienizadas antes e depois de vestí-las. 

5. As máscaras devem ser feitas nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, 

sem deixar espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja utilizada 

corretamente, não devendo ser manipulada durante o uso.  

6. As máscaras reutilizáveis devem ser feitas de algodão, em tecido duplo, e entregues em 

número suficiente para que a troca seja feita no máximo a cada 4 (funcionários em geral) 

ou 2 horas (manipuladores de alimentos). 

7. Deve-se lavar as mãos com frequência ao entrar e sair da academia, ao tossir ou espirrar , 

ao usar o banheiro, apos manuseio de objetos, locais e superfícies. Na impossibilidade de 

lavar as mãos, utilizar o álcool 70% com frequência e sempre que tocar superfícies que 

possam estar contaminadas. 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE LIMPEZA NO AMBIENTE 

 

8. Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) para limpeza e desinfecção dos 

ambientes. Os responsáveis pelos procedimentos definidos no POP para limpeza e 

desinfecção devem utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com o 

grau de risco potencial do ambiente a ser higienizado (gorro, máscara, avental, protetor 

ocular ou da face, botas impermeáveis e luvas de borracha). 

9. Orientar os colaboradores que, ao final de suas atividades, os utensílios utilizados na 

limpeza e desinfecção de todos os ambientes, bem como as luvas de borracha e EPI 

utilizados devem ser limpos e desinfetados com desinfetante a base de cloro ou outro 

desinfetante para essa finalidade, desde que seja regularizado junto à ANVISA. 

10. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para a atividade exercida 

e em quantidade suficiente. Caso a atividade não possua protocolo específico deverá ser 

fornecido, no mínimo, máscara individual. 

11. Aumentar a frequência de higienização de todos os ambientes com solução desinfetante, 

utilizando-se produtos à base de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de 

amônio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante para essa finalidade, desde que seja 

regularizado junto à ANVISA. 

12. Aumentar a frequência de higiene dos banheiros, dando especial atenção à desinfecção 

de: maçanetas, dispensers de papel-toalha, sabão líquido, álcool gel, fraldário, alavanca 

ou acionadores de descargas de vaso sanitários / mictórios e interruptores. 

13. Recomendado que pelo menos 01 vez a cada turno de 4h, sejam realizadas higienizações 

e desinfecção com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou qualquer outra substância 

autorizada pela ANVISA, sobre as superfícies e pontos de contato com as mãos dos 

clientes: assentos, corrimão (barras chamadas de pega mão), janelas e trava das janelas, 

armários, maçanetas internas e externas e etc. 

14. Durante o horário de funcionamento da academia, os equipamentos e demais produtos 

(como colchonetes, alteres, anilhas e barras) devem ser higienizados pelos colaboradores 

com álcool 70%, água sanitária 0,2%* ou quaternário de amônio a cada três horas. Para 

não comprometer as atividades, é recomendada a divisão da academia em diferentes 

áreas, com escala de limpeza diferente para cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS AO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

15. Uso óbrigatório de máscara facial , orientação para manuseio correto da máscara. 

16. Os frequentadores deverão ter a temperatura mensurada na entrada do estabelecimento, 

sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem com a temperatura 

corporal acima de 37,8 graus, sendo vedado o atendimento ou a frequência de pessoas 

que estejam apresentando sintomas como coriza, tosse, febre e mal-estar onde devem ser 

orientadas a irem ao Atendimento voltado ao Covid-19 mais próximo. 

17. Organizar a área de chegada para clientes disponibilizando álcool 70%, líquido ou em gel, 

para higienização das mãos e medidas para higienização das solas do sapato como um 

borrifador com álcool 70% ou tapete com desinfetante. 

18. Promover o distanciamento de pelo menos 1,50 metros entre pessoas nas filas na 

entrada ou na saída. Se necessário, utilize adesivos no chão para demarcação da 

distância mínima. 

19. Priorizar o agendamento do atendimento pessoal e/ou à distância - principalmente 

pensando no público mais vulnerável diante a COVID-19. Durante o agendamento, realizar 

pesquisa em caráter informativo, questionando se o cliente apresenta sintomas 

relacionados à COVID -1 9 ou se pertence a algum grupo de risco; Caso a resposta seja 

sim, oriente para que a pessoa permaneça em casa e, se for possível, faça o atendimento 

à distância. 

20. É recomendado que a Ficha de Matrícula seja preenchida pelo sistema de pré-check-in, 

por aplicativos de mensagens ou formulários on-line. Caso não seja possível adotar uma 

dessas medidas, a orientação é a marcação do distanciamento mínimo exigido (1,50 

metros), evitando a aglomeração de clientes na recepção da academia e a manipulação 

de produtos de papelaria (papéis e canetas) que podem servir comofontes 

decontaminação. 

21. Na hora do cliente realizar o pagamento, proceder com alguns cuidados: Cubrir a 

maquininha com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso; Demarcar no chão 

as posições da fila, estabelecendo o mínimo de 1,50 metros entre as pessoas; Coloque um 

dispenser com álcool em gel no caixa para clientes. 

22. É recomendado destinar horários específicos para atividades de pessoas pertencentes ao 

grupo mais vulnerável, como idosos e portadores de comorbidades, de modo que não 

tenham contato com outros grupos, sendo recomendável que deem preferência para 

a realização de  atividades em casa, por meio de instrução/acompanhamento remoto. 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS A AMBIENTES E SERVIÇOS 

ESPECÍFICOS DE ESTABELECIMENTOS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 

23. O número de clientes que entram na academia deve ser limitado, respeitando a ocupação 

simultânea de um cliente a cada 1,50 metros quadrados entre as pessoas e, uso de 

máscara individual. 

24. Alterar os móveis e layout das áreas de convivência para facilitar o distanciamento social 

e eliminar pontos de contato desnecessários. 

25. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso 

livre. Cada cliente deve ficar em pelo menos 1,50 metros de distância do outro. 

26. Os aparelhos destinados às atividades aeróbicas (esteiras, bicicletas, elípticos etc.) e nas 

salas de atividades coletivas, deverão ter distanciamento mínimo de 2,0 metros quadrados 

entre si e dos demais aparelhos. 

27. Os aparelhos destinados às atividades em locais comuns exeto aerobicos, bem como 

peso livre, devem ser limitados em um distanciamento minimo de  1,50 metros 

quadrados. 

28. Devem ser disponibilizados kits de limpeza, com álcool 70% ou água sanitária 0,2%*** e 

papel-toalha descartavel, em todas as áreas da academia para que os clientes higienizem 

os equipamentos e o armário (máquinas, halteres, colchonetes, entre outros) antes da 

utilização.  

29. Evitar o uso de maçanetas deixando as portas permanentemente abertas ou fazendo 

ajuste de portas com sensores para abertura automática. 

30. Manter os ambientes arejados, dando preferência à ventilação natural. Fazer uso de ar 

condicionado desde que comprove a manutenção exigida, mantendo os filtros e dutos 

limpos. Conforme licença sanitária. 

31. Os dispensadores de água que exigem aproximação do usuário para ingestão devem ser 

lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador 

de água para copos descartáveis. Caso seja solicitado, os estabelecimentos deverão 

somente fornecer copos descartáveis. 

32. Evitar o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos etc., sem prévia e rigorosa 

higienização, mediante utilização de álcool 70%, ou produto destinado para tanto, quanto 

das mãos do praticante e professor/instrutor por meio de lavagem adequada com água e 

sabão ou álcool gel 70%. 

33. Limitar o tempo de duração das aulas/treinos coletivos em 40 minutos e de treinos em 

atividades anaeróbicas em uma hora. 

34. Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um 

equipamento sem uso para o outro. 

 

 

35. Todas as atividades, sejam exercícios físicos ou de artes marciais, deverão ser 



desenvolvidas apenas para manutenção dos alunos, com treinos de intensidade de leve a 

moderada, para os treinos de grande intensidade, o cliente deve apresentar bom estado de 

saude, estando ausentes quaisquer sintomas que se enquadre na definição de covid-19. 

36. Garantir a higiene de mãos e disponibilizar pias devidamente abastecidas com água, 

sabão líquido neutro e álcool gel 70%, papel toalha, lixeira com tampa sem acionamento 

manual e procedimento de higiene visível. Seguir orientações de higienização das mãos, 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que devem estar disponíveis 

próximo as pias de higiene de mãos 

37. Chuveiros e armarios para armazenamento de objetos ficam autorizados desde que as 

medidas de segurança sejam cumpridas, devendo esses ambientes serem devidamente 

higienizados por pelo menos a cada troca de turno. 

38. Colocar placas de sinalização com orientações sobre como proceder a lavagem das mãos 

e a etiqueta respiratória; Se possível, considere reduzir o número de portas de 

entrada, para um melhor controle. Se a estrutura e o fluxo permitir, pode se considerar ter 

uma entrada e uma saída diferentes. 

39. Remover temporariamente jornais, revistas e livros do local para evitar infecções cruzadas. 

40. Instalar cartazes sinalizadores em locais relevantes de maior fluxo de pessoas, lembrando 

aos clientes, colaboradores terceirizados e funcionários sobre, pelo menos, o 

distanciamento social obrigatório, a necessidade contínua de higienização das mãos com 

a agua e sabão e/ou álcool gel 70%,  uso adequado de máscaras, uso de garrafa de água 

pessoal, gráfico com a frequencia diária de hórarios, tempo máximo de permanencia dos 

alunos durante o hórario de pico a fins de se programarem para treinar em horarios 

alternativos. 

41. Para avaliação fisica deverá torna-se necessário reforçar as medidas preventivas que 

deverão ser utilizadas e sua importância para que a prática seja benéfica nesse 

momento. Preferencialmente o resultado do exame deverá ser enviado por meio digital 

(email/Whatsapp) evitando o contato com materiaos de possível contaminação. 

Todos os seguimentos devem priorizar além destas medidas, as recomendações de seus 

conselhos ou confederações de classes. Ex; (Recomendações da confederação de 

canoagem ou Conselho Federal de Educação Fisica, Conselho Federal de Fisioterapia e 

etc).  

42. O conteúdo deste protocolo é passivel de fiscalização sanitária a qualquer tempo e 

momento, onde penalidades poderão ser aplicadas caso não estejam em conformidades. 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS A AMBIENTES ABERTOS PARA 

PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS (PISCINAS, AR LIVRE, ARTES MACIAIS E 

SIMILARES) 

 

43. O comprometimento das academias de artes marciais, atividades em piscinas , ao ar livre 

e similares, em cumprir as Medidas de Proteção Específica- SARS-CoV-2 (COVID-19) 

estabelecidas neste protocolo. 

44. A colaboração da população em geral; 

45. O número de clientes que entram na academia deve ser limitado, respeitando a ocupação 

simultânea de um cliente a cada 1,50 metros quadrados entre as pessoas e, uso de 

máscara individual. 

46. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso 

livre. Cada cliente deve ficar em pelo menos 1,50 metros de distância do outro. 

47. O distanciamento mínimo de 1,50 metros entre os frequentadores da academia deve ser 

respeitado em todas as dependências. 

48. Nas salas de treinamentos coletivos, deve ser delimitado com fita o espaço para cada 

praticante se exercitar, respeitando o distanciamento mínimo de 2,0 metros quadrados. 

49. No caso de piscinas, Manter cloração adequada. Segundo especialistas em ciências 

farmacêuticas, as características do COVID19 fazem com que ele seja sensível ao cloro 

usado nas piscinas. A quantidade aplicada na água é suficiente para romper as 

membranas que envolvem o vírus e assim, eliminá-lo. A OMS recomendou que o nível de 

cloração de 15mg.min/ litro seja suficiente para matar virus não envelopados como 

poliovírus, rotavírus e para um virus envelopado como covid-19, seria desativado em 

níveis ainda mais baixo. 

50. As bordas, chuveiros, bancos, corrimãos devem seguir os mesmos padrões de limpeza de 

outros materiais; 

51. Devem ser disponibilizados kits de limpeza (álcool 70% ou água sanitária 0,2%*** e pano 

multiuso descartável ou papel-toalha) em todas as áreas estrategicas para que os clientes 

higienizem os equipamentos, armários, halteres, colchonetes, entre outros, antes da 

utilização. 

52. Vedado o compartilhamento de materiais de piscina como pranchas, toalhas e toucas; 

53. Preferencialmente destine horários específicos para atividades de idosos, de modo que 

não tenham contato com outros grupos. 

54. Esta vedada o uso de bebedouros com água por pressão, de modo que cada 

aluno/colaborador seja responsável por trazer a sua garrafa d´água, sendo este de uso 

individual e intransferível; 

55. Não disponibilize garrafas de chá, café ou assemelhados para uso compartilhado. 

56. Diversificar os horários de aulas a fim de distribuir os alunos evitando aglomerações. 

57. Limitar o tempo de duração das aulas em uma hora. 

 

 



58. Criar protocolos de entrada e saída do tatame visando à manutenção do distanciamento. 

59. O conteúdo deste protocolo é passivel de fiscalização sanitária a qualquer tempo e 

momento, onde penalidades poderão ser aplicadas caso não estejam em conformidades. 

 

NORMAS PARA ÁREA DE MANIPULAÇÃO, PRODUÇÃO OU VENDA DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS (CASO DISPONHA) 

 

60. Devem ser disponibilizados dispensadores com álcool gel 70% para os clientes. 

61. Reforçar as boas práticas de cozinha e de higienização dos alimentos , principalmente os 

alientos crus. 

62. Realizar a desinfecção das embalagens primárias dos produtos com álcool a 70% líquido 

através de borrifação e retirar todos os produtos das embalagens de papelão ou 

embalagens secundárias, fardos por exemplo , e descartar imediatamente estas. 

63. Após o recebimento, higienizar a bancada do recebimento e balança. 

64. Realizar a higienização, limpeza e desinfecção das bancadas de trabalho diariamente, 

pelo menos, antes de iniciar as atividades, a cada troca de turno e no final das operações. 

65. Reforçar a limpeza e higienização em todos os pontos de maior contato, como bancadas, 

mesas, cadeiras, pias, torneiras e piso. 

66. Os colaboradores devem higienizar as mãos constantemente e usar máscaras, inclusive, 

nas cozinhas durante o preparo das refeições. Os talheres, pratos e copos deverão ser 

higienizados com água quente e detergente, com os talheres sendo embalados 

individualmente. 

67. Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o espaçamento mínimo de 1,50 

metros de distância entre elas; 

68. As mesas e cadeiras devem ser higienizadas após a utilização de cada cliente. 

Recomenda-se a identificação com o aviso “HIGIENIZADA”. 

69. Sugere-se que o atendimento dos clientes seja realizado no formato take-away, com o 

cliente escolhendo a refeição e levando para ser consumida em outro ambiente. Essa 

medida evita aglomerações e dá mais segurança aos clientes e colaboradores. 

70. Os clientes deverão ser orientados a circularem sempre utilizando máscara e retirá- -las 

somente na mesa para a refeição. 

71. As refeições poderão ser servidas da seguinte forma:  

• Porções individualizadas embaladas por filme plástico.  

• Sistema de buffet: o manuseio da refeição deve ser feito por um funcionário utilizando os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários (gorro e máscara). 

72. Quando possível, devem ser disponibilizados lavatórios para que todos os clientes 

higienizem as mãos na entrada das áreas de alimentação. 

73. Utilizar cartazes e informações verbais como “Para sua segurança, não esqueça de 

higienizar suas mãos” e “O uso da máscara é obrigatório”. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos 

procedimentos de prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de 

declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de 

sanções penais,sem exclusão das sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro 

estar ciente da a legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que a 

atividade a ser exercida observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, sobretudo, 

os regulamentos técnicos específicos editados pelo órgão sanitário municipal de 

Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a  qualquer 

tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da atividade e de prestar 

todas as informações referentes  ao funcionamento do estabelecimento para assegurar 

os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. Declaro que 

me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações necessárias 

ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro comprometer-me com a 

preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos, 

procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a 

adequada conservação dos produtos utilizados. Declaro comprometer-me com o 

exercício da atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e 

preservação da saúde individual e coletiva. Declaro estar ciente  de que qualquer ação 

ou omissão em desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, 

frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de  natureza 

administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas complementares, entre as quais a 

cassação do licenciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de 

funcionamento e outras necessárias à cessação e punição dairregularidade. 

 
NOME:   

 

ESTABELECIMENTO:   
 

ENDEREÇO:   
 

CNPJ:   
 
 

Assinatura: Data / /  
 

OBS; PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM), com cópia 
para (vigilanciaepidemiologicabuzios@gmail.com) 
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