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PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS NOSSOS ALUNOS,
DESENVOLVEMOS ESSE MATERIAL JUNTO COM A ACAD BRASIL
VISANDO A SEGURANÇA NO RETORNO DAS NOSSAS ATIVIDADES,
ASSIM QUE POSSÍVEL. 

Esse material foi construído
seguindo
as orientações e as
informações
da OMS e do Ministério da
Saúde
para a prevenção do
coronavírus na
sociedade como um todo.

PROPOSTA

Também foi tomada como
base a experiência de
China, Hong Kong,

Singapura e União Europeia,

que são regiões onde o
pico da pandemia já passou
e o processo de retomada
das mais de cinco mil
academias já está sendo
realizado com segurança.

BENCHMARCKS

As informações podem sofrer alterações
dependendo da situação epidemiológica
do COVID-19. Por ora, todas elas foram
revisadas pelas pesquisadoras doutoras do
departamento de Enfermagem em Saúde
Coletiva da Universidade de São Paulo
(USP) Anna Luiza de Fátima Pinho Lins
Gryschek e Érica Gomes Pereira PhD,

MSc, RN.

CIÊNCIA
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LIMPEZA GERAL:
 

Disponibilizar
recipientes
com álcool em gel
a 70% para uso por
clientes e colaboradores
em todas as áreas

ALCOOL EM GEL
Durante o horário de
funcionamento do box,

fecharemos algumas
áreas de 2 a 3 vezes ao
dia por, pelo menos 30
minutos, para limpeza
geral e desinfecção dos
ambientes.

DESINFECÇÃO

O material que será
utilziado no treino estará
disponibilizado na área
demarcada por aluno, e
o aluno deverá higienizar
seu material antes e
depois do treino.

um funcionário nosso
fará uma terceira
higienização antes do
próximo aluno utilziar.

MATERIAI IS

TREINO Posicionar kits de
limpeza em pontos
estratégicos, para que os
clientes higienizem os
equipamentos
com produto específico
para esse fim.

KIT  LIMPEZA
oferecer dispositivo de
limpeza para sapatos na
entrada do box

ENTRADA

CROS S F I T  SAURUS



MEDIDAS OPERACIONAIS
PREVENTIVAS
 

medir a temperatura de
todos os entrantes. Caso
seja apontada uma
temperatura superior a
37.5 °C, recomenda-se
não autorizar a entrada
da pessoa na academia,

incluindo clientes,

colaboradores e
terceirizados.

AFERIÇÃO DE

TEMPERATURA uso obrigatório de
equipamento de
proteção individual
por recepcionistas,

professores, equipe de
limpeza, gerentes
e terceiros

MÁSCARAS

Atendimento em aula
contemplando 10m2 por
aluno. 60% a mais da
metragem recomendada.

com espaço delimitado
no chão e MATERIAIS
INDIVIDUALIZADOS
para utilização durante a
aula, evitando circulação
de pessoas.

10M2 POR ALUNO

EM AULA Funcionamento do
bebedouro somente para
uso de garrafas próprias..

BEBEDOURO

Portas abertas para
ventilação cruzada
natural e ambiente
arejado.

VENTILAÇÃO

CRUZADA
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MEDIDAS OPERACIONAIS
PREVENTIVAS
 

Chuveiros
temporariamente
desligados
Encerramento
temporário do serviço de
locação de toalhas .

Cada aluno deverá trazer
a sua própria toalha para
TREINO.

CHUVEIROS E

TOALHAS A principio será
permitido que cada
aluno frequente a Saurus
por no máximo 60' por
dia. evitando assim
acumulo de pessoas.

Trabalharemos para que
não haja mais de 1
pessoa para cada 10m2
de área.

Vamos evitar as famosas
"resenhas"

PERMANÊNCIA

nossos colaboradores
passarão por
treinamento e
capacitação, a fim de
orientar os clientes sobre
as medidas de
prevenção. Assim como
pedir para que eles
evitem cumprimentos
com beijos, apertos de
mãos e abraços. 

CAPACITAÇÃO 

COLABORADORES Redefinição da
periodização, focando no
retorno seguro, na
reconstrução da força e
estabilização.

intensidade média e
retorno a base. 

TREINO
Haverá uma redução
significativa de vagas por
aula, portanto haverá
mais rigidez no controle
de checkins e reserva de
horários. permanencia
máxima no box 60'

Manteremos aberto
sempre que julgarmos
que o ambiente é
seguro.
 

NOVO  NORMAL
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com água e sabão ou álcool a 70%:

ao entrar e sair da academia, ao tossir ou
espirrar e ao usar o banheiro. Também é
preciso expôr este passo a passo ao lado

LIMPEZA FREQUENTE
DAS MÃOS

Friccionar as mãos por 40
segundos se lavá-las com
água e sabão ou por 30
segundos sehigienizá-las

com álcool.
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*Relação da taxa de segurança (escala de 0 a 8)

Com base na pontuação independente de 16
itens relacionados
a segurança e limpeza das operações (recursos e
protocolos)

 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, Espanha)

Advanced Wellbeing Research Centr (Sheffleld
Hallam University, UK)

 

6,3* - Média considerada pela ACAD é de 6,9,
como utilizamos o sistema de ventilação
cruzada, readequamos a média para a
realdiade da Saurus. O que mesmo assim, nos
mantem em um nivel de segurança sueprior
aos demais servços.
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COMPARAÇÃO DE PONTOS DE PROTOCOLOS E RECURSOS PARA
SEGURANÇA E LIMPEZA DEFINIDOS PARA OS CENTROS DAS
ACADEMIAS A FIM DE PROTEGER TODOS DA COVID-19 (DRAFT 1)

*

*

*
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ESTAMOS ANSIOSOS PARA VOLTARMOS COM AS NOSSAS
OPERAÇÕES, MAS A SUA SEGURANÇA ESTA EM PRIMEIRO LUGAR
SEMPRE!

NOSSO MAIOR BEM É VOCÊ, NOSSO ALUNO!

TEAM  SAURUS
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