MEDIDAS OPERACIONAIS
E DE HIGIENE
Tênis/Squash

Tênis
1.

Operação:
Funcionamento das 7h às 22h de segunda a sexta | Sábado, domingo e feriado de 7h às 21h;

a.

Todas as quadras estão disponíveis para uso.

b.

O agendamento será feito por telefone (21) 2494-2121 ramal 153/169 ou WhatsApp (21)

99032-5611, no máximo com 24 horas de antecedência. Excepcionalmente, às terças-feiras os jogos
poderão ser agendados com 48h de antecedência, considerando que às segundas-feiras o setor de tênis
estará fechado.

2.

Recomendações para uso da Quadras e Jogos.

●

Todos os jogadores ao chegarem ao clube não devem se cumprimentar com contato físico. O

contato físico não deve existir nem antes, nem durante nem depois dos jogos.
●

Todos os jogos devem iniciar com bolas novas, marcadas individualmente para evitar bolas

que já estejam contaminadas.
●

Uso da máscara é obrigatório para jogos de duplas e facultativo para jogos de simples.

●

Todos os jogadores ao chegarem na quadra devem antes de começar o jogo e antes de

tocarem nas bolas, usar o álcool gel ou o álcool 70% em suas mãos.
●

Todos os materiais dos tenistas (bolsas, mochilas, toalhas, água e outros) devem manter a

distância mínima de 2m entre si.
●

Jamais use a toalha ou a água do outro jogador.

●

Deve-se evitar, se possível, a troca de lados, para minimizar a proximidade dos jogadores na

troca de lado.
●

Deve-se privilegiar os jogos de simples para também evitar a proximidade entre jogadores nas

duplas.
●

Evitar qualquer aglomeração antes e depois dos jogos. Ao chegar ao clube vá direto ao

quiosque confirmar a sua presença. Evite ficar socializando.
●

A Secretaria de Tênis deverá estar com sua janela fechada para evitar o contágio. A

confirmação da marcação será feita através do vidro e com o distanciamento de 2 metros.

Escolinha



Ficam mantidas as regras acima expostas do Tênis.

Squash


Ficam mantidas as regras de higiene expostas do Tênis.



Só será permitido a marcação de 01 sócio por quadra para treinamento.



Jogos estão proibidos, assim como, a utilização do hall entre as quadras.

