
 PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES
MEDIDAS DA ÁREA DE SAUNA
Sede
Marquês do Herval

Protocolo  obrigatório  que  institui  o  “Sistema  de 
Distanciamento Controlado” para utilização da Sauna,  para 
fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado do Rio Grande do 
Sul:

Atualizado com base no DECRETO MUNICIPAL Nº 21.040, DE MAIO DE 2021.

>O Clube  está  empenhado  em executar  os  protocolos  de  higienização  e  zelo  com a  saúde de  todos,  mas  o 
autocuidado para preservação da sua e da saúde dos demais associados é o mais importante nesta retomada, 
sempre com ética e responsabilidade>

Das medidas sanitárias permanentes

As escalas de serviços na Sauna compreenderão dois  turnos de trabalho, respeitando revezamento de turnos e 
jornadas reduzidas visando reduzir fluxos, contatos e aglomerações;

Todos os colaboradores da área receberão equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamento específico a  
respeito das medidas preventivas de segurança de saúde bem como sobre cuidados pessoais, tais como uso de 
máscara,  obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos com água e sabão no 
início  e  no  fim  de  cada  turno,  além  de  higienização  frequente  das  mãos  com  álcool  em  gel  70%durante  o  
desempenho de suas tarefas, manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho com álcool 70%, bem como do  
modo correto de relacionamento com o público no período de emergência de saúde pública decorrente da COVID-
19;

Funcionários  com  sintomas  gripais  ou  de  contaminação  pelo  novo  coronavírus,  apresentação  de  febre,  tosse, 
dificuldade para respirar,  produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,  dificuldade para deglutir,  dor de 
garganta, coriza,  saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,  tiragem intercostal e de  
dispneia,  serão encaminhados ao setor de RH para as medidas cabíveis, devendo ser afastado imediatamente em 
quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades em que haja contato com outros funcionários ou 
com o público. Também serão afastados aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou 
confirmado pelo COVID-19, sendo obrigação do colaborador, informar com a maior brevidade, tal situação ao setor 
de RH ou chefia imediata;

Esse  procedimento  tem  como  medida  principal  mitigar  o  risco  de  contaminação  entre  os
associados e os profissionais que trabalham na Associação Leopoldina Juvenil, durante os atendimentos presenciais.

A  Sauna  poderá  ser  utilizada  desde  que  os  usuários  e  trabalhadores  atendam,  cumulativamente,  as  seguintes  
medidas:

Da utilização

É de responsabilidade do colaborador, orientar os associados de acordo com esse protocolo e imprescindível que os  
associados acatem as orientações recebidas.

Será exigida a utilização de máscara pelos associados para ingresso e permanência nos ambientes da Sauna.



A condição para  utilização da Sauna será  mediante  apresentação de carteira  de  vacinação comprovando,  pelo  
menos,  a  primeira  dose  da  vacina  contra  o  COVID.  Na  recepção  da  sauna  o  associado  deve  apresentar  ao 
atendente, carteira de vacinação para registro no sistema. 

Haverá empréstimo de KIT contendo (01 shampoo, 01 sabonete e 02 toalhas). Não serão disponibilizados, nesse  
primeiro momento, chinelos devido à dificuldade de higienização efetiva e segura.

Dos horários de atendimento

O atendimento  na  Sauna  será  em módulos  estabelecidos  em grade,  por  reserva  no site  ALJ,  de  até  10  (dez) 
saunistas por módulos de 01h40, compreendendo os seguintes horários:

- Sauna masculina: das  13h35 às 15h15 / das 15h30 às 17h10 / das 17h25 às 19h05 / das 19h20 às 21:00,  nas 
segundas, terças, quartas, sextas e sábados;

- Sauna feminina: das 09h40 às 11h20 / das 11h35 às 13h15 nas segundas, terças, quartas, sextas e sábados E nas  
quintas: das 13h35 às 15h15 / das 15h30 às 17h10 / das 17h25 às 19h05 / das 19h20 às 21h.

Áreas da Sauna

Área total disponível: 216m²

1) Recepção da Sauna: área com 21m², com atendimento máximo permitido de até 02 (duas) pessoas, considerando 
8m² para atendimento. A operação contará com apenas um atendente no local;

O atendimento respeitará o distanciamento mínimo de 1,5m, com uso obrigatório pelos atendentes de máscara  
FACE SHIELD sobre máscara de tecido, ambas fornecidas pela ALJ;

Será exigida a utilização de máscara pelos associados, para ingresso e permanência no interior da Sauna;

Evitar  aglomerações na recepção da Sauna,  mantendo 1,5m de distanciamento de segurança de acordo com a  
demarcação no piso;

As toalhas de banho serão acondicionadas em locais indicados após cada uso;

Não haverá empréstimo de chinelos.

Vestiário 

2)  Vestiário  e  sanitário: área  com 60 m²,  com ocupação máxima simultânea permitida de até  7  pessoas;  com 
disponibilização de 02 chuveiros, 02 sanitários, 01 mictório e 01 pia, demarcados com espaçamento mínimo de 1,5m 
entre um e outro;

Fica limitado o uso dos vestiários a 1 (uma) pessoa para cada 8m² (oito metros quadrados), devendo ser afixada  
placa na entrada que informe o número máximo de pessoas concomitantemente;

As portas e janelas do ambiente ficarão abertas para melhor circulação de ar;

O sistema de ar condicionado será mantido desligado;

No acesso ao vestiário haverá dispenser com álcool gel 70% (setenta por cento);

A  operação  contará  com  apenas  um  atendente  de  Sauna  por  turno  especificadamente  para  higienização  e  
desinfecção do local;

Será exigida a utilização de máscara pelos associados, para ingresso e permanência no interior do vestiário, salvo  
quando em banho;



Evitar aglomerações no vestiário mantendo 1,5m de distanciamento de segurança de acordo com a demarcação no 
piso;

Não haverá empréstimo de escova de cabelo, chapinha, secador de cabelo, etc;

Não haverá disponibilização de sabonete de uso comum.

3) Sauna úmida: área com 18m², ocupação máxima permitida até 04 pessoas.

Manter distanciamento entre os frequentadores de no mínimo 2m entre os mesmos;

Será recomendada a utilização de máscara pelos frequentadores para ingresso e permanência no local;

Será afixada placa na entrada que informe o número máximo de pessoas concomitantes.  

No acesso a Sauna úmida haverá dispenser com álcool gel 70% (setenta por cento).

4) Sauna seca: área com 18m², ocupação máxima permitida até 04 pessoas.

Manter distanciamento entre os frequentadores de no mínimo 2m entre os mesmos;

Será recomendada a utilização de máscara pelos frequentadores para ingresso e permanência no local;

Será afixada placa na entrada que informe o número máximo de pessoas concomitantemente;

No acesso a Sauna seca haverá dispenser com álcool gel 70% (setenta por cento).

5) Hidromassagem: área total com 22m², ocupação máxima permitida de 01 pessoa, considerando os 3m² da piscina 
hidro, devendo ser afixada placa na entrada que informe o número máximo de pessoas concomitantes.  

Será recomendada a utilização de máscara pelos frequentadores para ingresso e permanência no local;

No acesso a piscina hidro haverá dispenser com álcool gel 70% (setenta por cento).

6) Sala de estar e lareira: área com 77m², com atendimento máximo permitido de até 10 pessoas. 

Disposição de 10 espreguiçadeiras e 10 cadeiras, respeitando o distanciamento mínimo de 2m entre as mesmas;

As portas e janelas do ambiente ficarão abertas para melhor circulação de ar;

O sistema de ar condicionado será mantido desligado;

Evitar aglomerações no ambiente mantendo 1,5m de distanciamento de segurança de acordo com as demarcações 
no piso;

Será exigida a utilização de máscara pelos frequentadores para permanência no local;

As  espreguiçadeiras,  preferencialmente,  após  cada  utilização,  durante  o  período  de  funcionamento  e  sempre  
quando do início das atividades, serão higienizadas e desinfectadas com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água  
sanitária.

7) Thermas Bar: será mantido fechado visando não provocar aglomerações de pessoas.

8) Área de descanso: será mantida fechada.



9) Salas de massagem: será mantida fechada em razão do diminuto espaço físico e por não possuir janelas para 
ventilação, além de ser atividade com contato.

Da higienização e desinfecção:

Aos atendentes, quando em higienização e desinfecção dos utensílios de Sauna, além do uso de máscara, face shield,  
também será obrigatório a utilização de luvas e jaleco descartáveis.

Higienização deverá ser continua e a cada intervalo entre os módulos de reserva em:

a) superfícies  de  toque  (cestos  de  coleta  de  toalhas,  maçanetas,  portas,  trincos  das  portas  de  acesso  de  
pessoas, bancadas, chuveiros, torneiras, etc.), durante o período de funcionamento e sempre quando do  
início das atividades, preferencialmente com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária;

b) banheiros  e  a  área  para  banho,  preferencialmente  após  cada  utilização,  durante  o  período  de  
funcionamento  e  sempre  quando  do  início  das  atividades,  preferencialmente  com  água  sanitária  ou 
sanitizantes de efeito similar;

c) demais superfícies, preferencialmente após cada utilização, durante o período de funcionamento e sempre 
quando do início das atividades, preferencialmente com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária.

 


