
1ª ETAPA DA REABERTURA DO CLUBE

ORIENTAÇÕES GERAIS

SEJAM SEMPRE BEM VINDOS AO CLUBE ALBERT SCHARLÉ!

O acesso ao Clube está sendo liberado conforme estabelecem os critérios do Programa Minas Consciente, adotado pela 
Prefeitura Municipal de Sabará e orientações do Comitê Sabarense de Enfrentamento a Covid-19.

Nesta primeira etapa da reabertura teremos que tomar cuidados especiais e entender algumas restrições que ainda se 
impõem necessárias, de forma a preservarmos a saúde de todos nossos associados, colaboradores e prestadores de 
Serviços.

Pedimos sua atenção e de todos os dependentes de sua cota na leitura das orientações a seguir, bem como a colaboração 
de todos de forma que possamos prosseguir com as próximas etapas da reabertura, sem retrocesso e sem a indesejável 
possibilidade de novo fechamento das instalações.  

Em especial, enfatizamos as recomendações clássicas e indispensáveis neste momento de pandemia ainda tão devastadora: 

Não frequentar o Clube se estiver apresentando febre e/ou tosse e/ou espirro e/ou perda do paladar. 
Também não é recomendável a frequência daqueles que sejam portadores de doenças crônicas descompensadas 
e gestantes em situação de alto risco.
Utilizar máscara facial enquanto estiver nas dependências do Clube, exceto quanto o uso for dispensado pela 
natureza da atividade (área de alimentação, hidratação, dentro das piscinas, etc.).
Promover a assepsia (sabão ou álcool) em todas as circunstâncias em que haja toque em objetos e utensílios de 
qualquer natureza, sabidamente não desinfetados. Recomendável levar álcool gel e garrafinhas d’água pessoais;
Evitar toda e qualquer aglomeração, seja de que tamanho for (reforçamos a necessidade especial do 
distanciamento no interior das piscinas).

Nesta primeira etapa da reabertura, de acordo com orientações do Comitê Sabarense Enfrentamento a Covid-19, 
funcionaremos da seguinte forma: 

A Sede Campestre funcionará no horário de 8:00 às 17:00 horas. Estamos nos preparando para reabertura às 5as. 
feiras. E ficará fechada no primeiro dia útil da semana para limpeza e higienização gerais. 
Não estará liberado o acesso de convidados, inclusive crianças.
Para acesso ao Clube, todos os sócios deverão conhecer e assinar o Termo de Responsabilidade enviado por 
e-mail e disponibilizado no site. Cópias impressas também estarão disponíveis na portaria;
Na entrada ao Clube haverá medição da temperatura corporal de todos os sócios titulares e dependentes. 
Ocorrendo temperatura superior a 37,5°, não será permitido o acesso;
As carteiras de todos os sócios titulares e dependentes deverão ser apresentadas ao porteiro que digitará os 
respectivos números de cota, sem necessidade de tocar nestas carteiras;
Não estarão liberados: o casarão, o restaurante, as saunas e respectivas salas de repouso, os parquinhos infantis, 
o toboágua e as TV’s.
Os quiosques/churrasqueiras poderão ser utilizados mediante agendamento prévio com nossa secretaria, devendo 
ser respeitadas as interdições de mesas.
A cantina da piscina funcionará com indicativos para manutenção do distanciamento necessário. Nela serão 
servidas mini-refeições e também será adotado o serviço de entregas (informe-se no local). O balcão da cantina não 
poderá ser utilizado para consumo de comidas e bebidas. 
O Clube não poderá ceder uniformes (incluindo coletes) para a prática do futebol;
Somente deverão permanecer no salão de sinuca e ginásio os jogadores em atividade;
O circuito funcional e a recreação infantil estão sendo readaptados e retornarão em breve;
A hidroginástica estará suspensa;
Os pescadores deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros de outros praticantes da pesca;
Caminhada na lagoa deverá ser realizada  apenas no sentido anti-horário;
Não serão programados eventos sociais (incluindo apresentações musicais);
Vestiários e banheiros serão interditados a cada 3 horas para limpeza e higienização;
Para manutenção do distanciamento exigido, a disponibilidade de mesas e cadeiras será reduzida. 

www.clubescharle.com.br

Nossos colaboradores estarão disponíveis para ajudá-los e fornecer as informações que necessitem. Ajudem-nos no 
cumprimento das orientações ainda tão necessárias neste período. Mesmo com as restrições indispensáveis e inevitáveis, 
desejamos um ótimo Scharlé a todos!

A Diretoria


