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Neste guia você encontra as práticas 

de segurança que devemos adotar 

para a prevenção e/ou a redução de 

possíveis pontos de contaminação 

da Covid-19 nos ambientes destina-

dos à prática de atividade física.
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7 CUIDADOS PARA PREVE-
NIR A PRESENÇA DO NOVO 
CORONAVÍRUS NO PARQUE



Medidas gerais para assegurar a 
segurança dos/das nossos/as 
usuários/as e das nossas equipes:

• Use garrafa de água individual, já que 
os bebedouros não estarão disponí-
veis;

• Traga sua toalha individual;

• Não compartilhe objetos de uso pes-
soal, nem mesmo o chimarrão;

• Evite tocar nos olhos, no nariz e na 
boca com as mãos não higienizadas; 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e 
boca com cotovelo flexionado ou com 
lenço, nunca com as mãos;

•  Evite abraços, beijos e apertos de 
mãos. Adote um comportamento ami-
gável sem contato físico;

• Lave com frequência as mãos até a 
altura dos punhos com água e sabão, 
durante, no mínimo, 20 segundos e/ou;

• Higienize-as com álcool em gel 
(cubra todas as superfícies de suas 
mãos com álcool em gel e esfregue-as 
juntas até secar). 

Recomendações | ajude a 
lembrar:

As aulas serão agendadas.

É obrigatório o uso da 
máscara sempre que você 

sair de casa, como, por 
exemplo, no transporte 
público e no transporte 

por aplicativo.

Medição de temperatura no 
acesso. A entrada não será 
autorizada caso apresente 

febre, temperatura superior a 
37.8°C ou algum outro sinto-

ma de Covid-19;  
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• Medir com termômetro (infravermelho corporal) à distância a temperatura 
de todos/as os/as entrantes;

• Não autorizar a entrada de pessoas, incluindo usuários/as, funcionários/as 
e terceirizados/as, se a temperatura for superior a 37.8°C e/ou se apresentar 
algum outro sintoma de Covid-19;

• Desabilitar o acesso por uso de biometria. O acesso deve ser via crachá, 
matrícula ou CPF (válido para alunos/as e funcionários/as);

• Disponibilizar na entrada do prédio, em local de fácil acesso, álcool em gel 
70% para higienização das mãos dos/das usuários/as e funcionário/as; 

• Manter os locais ventilados. As portas e janelas obrigatoriamente devem 
permanecer abertas para a renovação do ar.

Se você sentir sintomas gripais:
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Em casa No trabalho

Faça contato com o SESMT e 
com o/a seu/sua gestor/a 

imediato/a para orientações.

Comunique o/a seu/sua 
gestor/a imediato/a;

O/A gestora deve comunicar 
o SESMT sobre o encaminha-
mento do/da funcionário/a 

Aguarde o retorno do SESMT. 
Em caso de urgência, dirija-se 
ao ambulatório localizado no 
térreo do prédio 5 para aten-

dimento.
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• A utilização das áreas para atividade 
física deve ocorrer de forma individua-
lizada, sempre limitada a 1 (um/uma) 
usuário/a por vez por área, podendo 
ser acompanhado/a por um instru-
tor/a;

• Usuário/a e professor/a devem ficar a 
2m (dois metros) de distância entre 
eles/elas;

• É vedado, em qualquer caso, o conta-
to físico;

• É vedada a aglomeração de pessoas 
em rodas de conversa, nas pausas para 
as refeições, no registro do ponto ou 
em qualquer outra situação similar;

2m

Aluno/a Instrutor/a

PERMITIDO
área pra treino

1 instrutor/a e 1 aluno/a por área
Distanciamento > 2m

1m

Instrutor/aAluno/a 1 

Aluno/a 2 
Aluno/a 3 

Distanciamento < 2m
Mais de 1 instrutor/a e 1 aluno/a por área

NÃO PERMITIDO
área pra treino

• Ao aguardar em uma fila de espera, 
mantenha distância de 2m (dois 
metros) das demais pessoas;

• Utilize o elevador individualmente. 
Aguarde o próximo ou utilize as esca-
das;

• Ao utilizar o elevador, acione o botão 
com auxílio de um lenço de papel e 
evite encostar nas paredes;

• Após utilizar a escada e o elevador, 
higienize as mãos;

• Os armários do vestiário de colabora-
dores devem ser utilizados de forma 
que haja um distanciamento entre um 
e outro.
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ORIENTAÇÕES PARA 
A HIGIENIZAÇÃO 
DOS AMBIENTES

Higienizar continuamente:
• Terminais de autoatendimento, corri-
mão de escadas e de acessos, maça-
netas, interruptores, botões de eleva-
dores e telefones durante o período 
de funcionamento (no mínimo, a cada 
duas horas) e sempre no início das 
atividades.

• Usar preferencialmente com álcool 
gel em 70%, hipoclorito de sódio a 
0,1%, água sanitária ou outro desinfe-
tante indicado para esse fim.

Equipamentos e acessórios de 
uso em geral
Disponibilizar álcool em gel e papel toalha 
para que os/as usuários/as possam higie-
nizar os equipamentos, colchonetes, halte-
res e outros acessórios de uso comum 
antes do uso.

Limpeza do sistema de ar- 
condicionado 
Manter os locais de circulação e áreas 
comuns com os sistemas de ares-condicio-
nados limpos (filtros e dutos são responsa-
bilidade da GEINFRA).

Banheiros e vestiários
Higienizar continuamente:
• Preferencialmente após cada utiliza-
ção, durante o período de funciona-
mento e sempre no início das ativida-
des.

• Utilizar, preferencialmente, álcool gel 
em 70%, hipoclorito de sódio a 0,1%, 
água sanitária e/ou outro desinfetante 
indicado para este fim.

Ambientes para prática 
de atividades físicas
• Durante o período de funcionamen-
to, após cada utilização e sempre no 
início das atividades.

 • Usar álcool em gel 70% e/ou prepa-
rações antissépticas ou sanitizantes 
de efeito similar, sob fricção.
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Higienização das mãos

Uso da máscara facial de 
uso não profissional (tecido)

Forma correta de uso

Formas incorreta de uso

com àgua e sabão e/ou alcool em gel

Recomenda-se o uso nas seguintes situa-
ções:
No uso do transporte público; no uso de 
transporte por aplicativo; nas rotinas admi-
nistrativas; no deslocamento interno; nas 
áreas em comum.

Forma de uso
Antes de colocar a máscara no rosto, deve- 
se: 
• Assegurar que a máscara está em condi-
ções de uso (limpa e sem rupturas); 
• Fazer a adequada higienização das mãos 
com água e sabão ou com álcool em gel; 
• A máscara é de uso individual e não deve 
ser compartilhada.

Não deixe o nariz 
descoberto.

Não deixe o 
queixo exposto.

Não deixe vão 
nas laterais.

Não cubra 
apenas narinas.

Não puxe a 
mascara no 

queixo.

1 - Cubra o nariz inteiro.

2 - Ajuste  para que não 
haja vãos nas laterais.

3 - Encoste apenas nos 
elásticos. Não encoste na 

superficie da 
máscara.
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Uso da máscara facial de 
uso não profissional (tecido)

Uso de protetor facial 
(face shield)

Tempo de uso

• Não utilizar a máscara por um tempo longo  

(máximo de duas horas); 

• Trocar após esse período e sempre que 

estiver úmida, com sujeira aparente, danifica-

da ou se houver dificuldade para respirar.

Higienização

• Preparar uma solução de água sanitária 

(2,5%) com água. Diluir 2 colheres de sopa de 

água sanitária em 1 litro de água; 

• Deixar de molho durante 20 minutos;

• Lavar com água e sabão e secar ao sol, 

pode ser utilizada a máquina de lavar;

• Passar com ferro quente.

• As máscaras de TNT não podem ser lava-

das e devem ser descartadas após o uso.

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mante-

nha distância de mais de 1 metro de outra 

pessoa.

Indicação
Recomenda-se o uso em atividades em 
locais com atendimento ao público 
interno e externo e/ou interação pes-
soal, tais como recepção e instruto-
res/as de academia e piscina.

Forma de uso
Antes de colocar a máscara no rosto, 
deve-se: 
• Assegurar que o protetor está em 
condições de uso (limpo); 
• Fazer a adequada higienização das 
mãos com água e sabão ou com álcool 
em gel antes de colocar e retirar o pro-
tetor;
• Realizar a guarda do protetor limpo, 
em embalagem plástica, afim de evitar 
possíveis contaminações e danos ao 
visor acrílico;
• O protetor facial é de uso individual e 
não deve ser compartilhado.

Tempo de uso
• Não há limitação de uso.
 
Higienização
• Lavar com água e sabão;
• Não utilizar esponja abrasiva para 
limpar o visor acrílico;
• Higienizar sempre que colocar e reti-
rar o protetor.
IMPORTANTE: o protetor facial não 
deve ser descartado.

(CONTINUAÇÃO)
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• Ministério da Saúde, disponível em:  https://coronavirus.saude.gov.br/.

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional.

•https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos

• Associação Médica Brasileira, disponível em: https://amb.org.br/noticias/elevadores-e-os-cuidados-para-prevencao-ao-covid-19/.

• Decreto Municipal Porto Alegre, N° 20.534, de 31 de março de 2020 (em especial, Seção VI Das medidas de higienização e funcio-

namento para os estabelecimentos do comércio, indústria e serviços em geral. Art. 22. Os estabelecimentos do comércio e serviços 

em geral cujas atividades estão permitidas por este decreto deverão adotar, cumulativamente, as seguintes medidas:)

• Decreto Municipal Porto Alegre, N° 20.564, de 2 de maio de 2020.

• Senado Federal, disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/04/dedo-de-

-prosa-descarte-correto-de-mascaras-usadas-contra-o-coronavirus?utm_medium=share-button&utm_source=whatsapp.

• Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre (DMLU).

• Conselho Regional de Educação Física da 2 Região, disponível em: https://crefrs.org.br/comunicacao/publicacoes/pdf/Guia_Reaber-

tura_Academias_WEB.pdf

• WHO. Guideline on hand hygiene in health care. 2009.

Objetos manipulados durante a 
prática de atividades físicas:

Casos que apresentem sinto-
mas gripais durante o período:

REFERÊNCIAS

Luvas descartáveis e papel toalha utiliza-
dos na higienização dos equipamentos, 
assim como as máscaras utilizadas pelos 
usuários.

• Descarte sempre nas lixeiras de (cor 
laranja) para resíduos orgânicos;

• Não devem ser descartados nas lixeiras 
de (cor azul) para resíduos secos.

• Colocar os objetos manipulados em saco 
plástico duplo e fechar com nó;
• O descarte deve ser feito nas lixeiras de 
(cor laranja) para resíduos orgânicos.

ATENÇÃO! Após o descarte, não toque no 
rosto ou em superfície, lave imediatamente 
as mãos com água e sabão ou proceda com 
a higienização com álcool em gel.

COM RESÍDUOS


