
Os clubes do 

es tão aber tos 
novamente! 

*A reabertura dos clubes está sujeita à autorização por meio de decretos municipais. 
Consulte o SAC do seu loteamento para informações sobre o funcionamento. Versão 1 | Agosto/2020
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Para que possamos garantir 
a segurança e a boa saúde 
de todos, alguns cuidados 

importantes estão sendo 
adotados. Confira:

Acesso:
	O acesso aos clubes é permitido somente 

mediante a correta utilização da máscara 
de proteção (cobrindo boca e nariz). O 
uso do acessório é obrigatório em todas as 
dependências desses locais, como banheiros, 
vestiários, restaurantes, áreas abertas etc.
 

	Antes de passar pelas catracas, é necessário 
higienizar bem as mãos (incluindo os punhos) 
com álcool gel 70%, que você sempre 
encontrará à disposição nas recepções e 
também em diversos pontos dos clubes. 

	Atendendo às recomendações das 
autoridades responsáveis, e visando a 
segurança de todos, os clubes do SLIM estão 
operando temporariamente com 30% da 
capacidade total.

RETOMADA 
CONSCIENTE
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Banheiros:  
	A limpeza desses ambientes tem sido 

reforçada, incluindo a desinfecção com 
produtos saneantes aplicados nas superfícies. 

	Assim como nos demais espaços, é 
indispensável manter o distanciamento social 
em todas as situações (incluindo os lavatórios).

	No caso dos banheiros masculinos, os 
mictórios somente podem ser utilizados de 
forma intercalada. 
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Vestiários:
O acesso a esses recintos é permitido 
exclusivamente para o uso de vasos sanitários e 
mictórios.  

	A utilização de chuveiros e armários está 
temporariamente proibida. 

	Também não é permitida a troca de roupas 
nesses locais. 

	Assim como nos banheiros, os mictórios dos 
vestiários somente podem ser utilizados de 
forma intercalada. 

Bebedouros:
	Como medida de segurança, os 

bebedouros não podem ser utilizados. 

Mobiliário:
	Para garantir o distanciamento social 

necessário, todo o mobiliário dos clubes 
foi redimensionado. Por esse motivo, 
as peças não podem ser removidas ou 
trocadas de lugar.
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Atividades 
esportivas
e de lazer:

	Apenas os esportes ao ar livre e sem 
contato físico estão liberados. Sendo assim, 
não é permitido o uso das salas de jogos.
 

	Para a segurança de todos, também estão 
proibidos os esportes coletivos.  

	A utilização dos campos de futebol e das 
quadras poliesportivas está liberada para, 
no máximo, três pessoas por vez. 

	O uso das quadras de tênis é permitido, 
desde que cada tenista traga suas próprias 
bolinhas.

	As piscinas não podem ser utilizadas, assim 
como os playgrounds e as brinquedotecas. 
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	Atendendo às regras estabelecidas pelas 
autoridades responsáveis, e sempre visando a 
segurança de todos, esses estabelecimentos 
estão operando somente com 40% da 
capacidade total. 

	Antes de acessar os restaurantes e lanchonetes, 
é necessário higienizar bem as mãos (incluindo 
os punhos) com álcool gel 70%, sempre à 
disposição na entrada dos espaços.

	Para garantir o distanciamento social 
necessário, a disposição das mesas foi 
alterada. 

	O uso de máscaras de proteção é 
obrigatório durante toda a permanência nos 
estabelecimentos, exceto durante as refeições.

Restaurantes
e Lanchonetes:
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	Como forma de prevenção, o serviço de 
alimentação está funcionando 100% 

em sistema à la carte.

	O cuidado está nos detalhes: todos os talheres são 
disponibilizados em embalagens individuais.   

	Para diminuir o risco de contágio, os displays de 
mesas contam agora com versões digitais dos 

cardápios. Para acessá-las, basta utilizar o seu 
celular para fazer a leitura do QR code.  

	O cardápio impresso é disponibilizado mediante 
solicitação dos clientes. A cada utilização, é feita a 

correta higienização do material. 

	Após a saída de cada cliente, uma equipe é 
acionada para limpar e esterilizar a mesa utilizada.  
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Áreas comuns:
	A higienização desses espaços tem sido 

reforçada. Em áreas de maior fluxo/contato, 
há equipes de limpeza em posto fixo.

	Dispensers de álcool gel 70% estão 
espalhados em pontos estratégicos dos 
clubes.



Seja consciente!
 

Com a sua colaboração, voltaremos todos a aproveitar 
muito os clubes do SLIM.


