
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMNOS 

 

  
 

 PROTOCOLO ESPECÍFICO – ACADEMIAS  
 
Estas atividades, além do PROTOCOLO GERAL, inclusive no que se refere ao Limite de Ocupação, 
deverão adotar as seguintes medidas:  
 
1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 1.1. Durante o horário de funcionamento da 
academia, fechar cada área de 2 a 3 vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e 
desinfecção dos ambientes.  

1.2. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação e peso livre, contendo 
toalhas de papel e produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos 
equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver 
orientação para descarte imediato das toalhas de papel em lixeiras com tampa e acionamento por pedal.  

1.3. No caso do uso de leitor de digital para entrada na academia, deverá ser implementado protocolo 
especial de higienização com álcool a 70%, e/ou sanitizantes ou antissépticos que possuam efeito 
similar, dos leitores biométricos ANTES de cada uso. Além disso, o cliente deve ter a opção de acessar 
à academia comunicando à recepcionista seu número de matrícula ou seu CPF, para que não precise 
tocar no leitor digital ou em teclados.  

1.4. Oferecer dispositivo para limpeza para sapatos na entrada da academia, podendo ser panos 
embebidos em hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz e de efeito similar que seja recomendado 
pelas autoridades sanitárias  

1.5. No que se refere à limite de ocupação, ou seja, número máximo de pessoas presentes ao mesmo 
tempo em um mesmo estabelecimento fica determinado o limite de:  

1.6. Delimitar com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas 
salas de atividades coletivas. Cada cliente deve ficar a 2m (dois metros) de distância do outro.  

1.7. Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento 
sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários  

1.8. Comunicar para os clientes trazerem as suas próprias toalhas para ajudar na manutenção da 
higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser descartadas pelo cliente 
em um recipiente com tampa e acionamento por pedal ou outro mecanismo.  

1.9. Todos os frequentadores que possuírem cabelos longos devem ser orientados a mantê-los presos, 
diminuindo, assim, área exposta passível de portabilidade do vírus  
 
 
01 pessoa (colaborador e/ou clientes) para cada 4m² (quatro metros quadrados)  
1.10. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias  
 
 
2. PISCINAS 

 2.1. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool em gel a 70% para que os clientes 
usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina  
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2.2. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas.  

2.3. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de 
forma individual  

2.4. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina.  

2.5. Garantir a qualidade da água nas piscinas com eletroporação e filtros químicos em alta 
concentração  
 
 
3. ARTES MACIAIS  

3.1. Os alunos deverão chegar no horário específico do treinamento/aula para evitar aglomerações  

3.2. Cobrar uso de chinelos nas áreas do dojô.  

3.3. Antes de entrar no tatame os alunos deverão limpar as mãos e solas dos pés em panos embebidos 
em hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz.  

3.4. Devem ser utilizados apenas 50% das áreas do tatame, observado o distanciamento mínimo de 
2m² (dois metros quadrados) entre os alunos.  

3.5. O estabelecimento deverá reservar no mínimo 10 (dez) minutos entre cada aula para desinfecção 
do ambiente, de forma a garantir a descontaminação com eficiência.  

3.6. O estabelecimento deve organizar grupos de alunos para cada horário, para evitarem 
aglomerações e contatos desnecessários.  

3.7. É proibido qualquer contato físico. Os praticantes terão que realizar treinos físicos e técnicos 
individualmente.  
 

 


