Regras Gerais sobre a reabertura do Praia Clube São Francisco

Prezados Associados:
Com a reabertura de nosso clube no último dia 14 de julho, às 13h o Praia Clube São
Francisco está seguindo as determinações do Decreto Municipal 13.624/2020, que
estabelece algumas regras e um novo horário de funcionamento:
• De 3ª a 6ª feira das 13h às 18h.
• Sábados, domingos e feriados das 8h às 18h.
Há também uma série de regras a serem cumpridas para manter a saúde de todos
durante esse período – ainda indeterminado.
1- O acesso ao clube será apenas através da carteira social ou da carteira digital no
nosso aplicativo;
2- Na entrada do clube será checada a temperatura de todos e quem estiver acima dos
37º C não poderá entrar, bem como sua família;
3- O uso da máscara é obrigatório nas dependências do clube;
4- Manter o distanciamento de 2 metros das outras pessoas;
5- Crianças até 12 anos só podem entrar no clube acompanhadas do responsável;
6- Para higienização das mãos, disponibilizamos álcool em gel a 70% em todas as áreas;
7- É recomendável lavar as mãos de maneira correta com água e sabão a cada 2 horas;
8- Proibida a aglomeração de pessoas;
9- Proibido o uso de convites sociais;
10- Proibido qualquer tipo de esporte coletivo e demais atividades orientadas por
profissionais.
Os setores liberados para esportes individuais são: bocha, tênis, natação e náutica.
Todos esses contam com regras específicas afixadas nos respectivos locais.
Neste primeiro momento, permanecerão fechados o parque infantil, sala de jogos,
sinuca, churrasqueiras, piscina para lazer e sauna. A quadra poliesportiva estará aberta
apenas para lazer individual, sem aglomerações.
A capacidade de lotação do clube está reduzida em 50% do que costumamos receber
nos fins de semana.
Caso apresente algum sintoma, não vá ao clube afim de preservar a saúde dos
funcionários e demais associados.
Estamos a postos para enfrentar essa etapa da maneira mais segura para todos.

