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NOTA TÉCNICA

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)
EM PISCINAS DE CLUBES RECREATIVOS

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a pessoa do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) ocorre por meio de go culas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse
ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos,
objetos ou superfícies contaminadas.

As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas antes da chegada do aluno, professor
ou funcionário ao estabelecimento, na chegada, na circulação e durante todo o tempo em que este
esteja no recinto.  É importante ressaltar que todas as medidas são baseadas no conhecimento atual
de infecção pelo SARS-CoV-2 e podem ser alteradas caso novas informações sobre o vírus sejam
disponibilizadas).

 

ACESSO AO ESTABELECIMENTO:

1. Estabelecer critérios para iden ficação e orientação de pessoas com casos suspeitos ou
confirmados, questionando sobre sintomas de alguma infecção respiratória;

2. Sinalizar na entrada do estabelecimento alertas com instruções para as pessoas, quanto à
conduta correta em caso de existência de sintomas respiratórios ou febre;

3. Recomendamos suspender as a vidades com pessoas idosas, crianças, gestantes e pessoas
com comorbidades;

4. Impedir a entrada e a circulação de pessoas sem o uso de máscaras, garan ndo que estas
sejam u lizadas da forma correta, cobrindo totalmente a boca e o nariz e estejam bem
ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Faz se necessário o uso de  máscaras
enquanto a pandemia por COVID-19 não estiver controlada no Distrito Federal.

5. Funcionários e clientes que apresentem temperaturas acima de 37,8ºC devem ser impedidos de
entrar no estabelecimento e orientados a procurar os serviços de saúde;

6. Dispor de limpa sapatos – desinfecção e limpeza de tapetes ou toalha umidificada com
hipoclorito de sódio a 1,0 % (ou outro saneante registrado na ANVISA com essa finalidade) para
higienização e desinfecção de solas de sapatos na entrada do estabelecimento e nas entradas
de serviço:

7. O estabelecimento deverá definir e disponibilizar os dias e os horários de funcionamento das
piscinas para a prá ca despor va, observando a capacidade de atleta por área, de forma a
evitar aglomerações e a garantir o distanciamento durante a realização da atividade;

8. Os treinos devem ser realizados com apenas um atleta por raia, respeitando a distância mínima
de 2,5 metros entre cada atleta;

9. Atletas deverão ocupar as raias e bordas de forma intercalada, respeitando o distanciamento



mínimo obrigatório; 

10. Agendar os alunos intercalando os treinos em horários específicos para restringir o número de

alunos a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 5 m2 (5 metros quadrados) da área total
da piscina;

11. Optar pelo acesso ao interior do estabelecimento sem u lização de catracas. Caso a estrutura
não permita, disponibilizar álcool em gel ao lado das catracas de acesso e u lizar sistema para
identificação do aluno que dispense o uso das mãos;

12. Orientar os usuários a chegarem ao estabelecimento com a roupa de banho da prá ca de
natação/hidroginástica por debaixo da roupa normal, para evitar aglomerações nos vestiários;

13. A utilização de vestiários e banheiros devem-se limitar a no máximo duas pessoas por vez; 

14. O aluno deverá apresentar a carteira social ao colaborador juntamente com a comprovação do
exame médico atualizado, que confirme apto para a atividade;

ESTRUTURA FÍSICA:

1. Propiciar boa ven lação e circulação de ar, mantendo os sistemas de clima zação central em
operação desde que a renovação de ar esteja aberta com a máxima capacidade. Nos locais sem
renovação de ar, manter portas de uso comum e janelas abertas;

2. Garan r o cumprimento do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos sistemas de
clima zação em lugares que estejam instalados (recepção, sala de avaliação sica e similares),
especialmente no que tange à manutenção dos filtros higienizados;

3. Sinalizar, em todo o estabelecimento, alertas quanto aos cuidados com a frequência da
higienização de mãos, manejo de resíduos e higienização de objetos pessoais;

4. Recomendamos que as pessoas façam uso de recipientes de uso pessoal, como garrafa, copo ou
copo de água descartável, para sua hidratação. Os materiais de uso pessoal não poderão ser
compartilhados em espécie alguma;

5. Funcionamento exclusivo das piscinas para a prática desportiva;

6. Uso de piscinas em ambiente aberto;

7. Para ingresso à piscina é obrigatório banho prévio;

8. Disponibilizar lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,
papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual para uso dos clientes em locais
considerados estratégicos para a prevenção do contágio;

9. Disponibilizar dispensador de preparação alcoólica (gel ou solução a 70%) para higienização de
mãos, em pontos estratégicos para a prevenção do contágio (máquinas de cartão de crédito,
cabides, catraca, corrimão, maçanetas, entre outros);

DA ATIVIDADE:

1. É proibido o contato sico em a vidades sicas despor vas. As modalidades que usualmente a
propiciam devem ser realizadas considerando-se estratégias alterna vas que não exijam o
contato entre os alunos;

2. Durante as a vidades os professores e instrutores devem zelar pela manutenção do
distanciamento entre os alunos de pelo menos 2 metros, devendo ser evitado qualquer po de
contato físico;

3. É obrigatório o uso de máscara do po face shield por professores dentro da água, devendo ser



desinfectados antes e após cada aula, ou a cada 3 horas de uso;

4. Disponibilização de toalhas de papel absorvente e produto específico de higienização para que
os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas,
com orientação para descarte imediato das toalhas de papel em lixeiras com sacos descartáveis
e com dispositivo de abertura não manual;

5. Disponibilizar próximo às piscinas suportes para que cada aluno e/ou professor possa pendurar
as toalhas, garantindo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas;

6. Disponibilizar próximo às piscinas dispensadores com preparação alcoólica a 70% (gel ou
solução), para higienização das mãos;

7. Havendo a prestação de outros serviços de saúde ou de interesse à saúde, oferecidos de forma
complementar e realizados no âmbito do clube, estes estão submetidos aos dispositivos legais e
notas técnicas específicos (desde que tenham seu funcionamento autorizado pelo Governo do
Distrito Federal);

8. Intensificar o uso de lava-pés antes e depois do acesso às piscinas;

9. Conforme a largura da raia existe, o estabelecimento deverá fazer uso de raias intercaladas
para a realização da a vidade visando a garan a do distanciamento mínimo de 2,5 metros (dois
metros e meio) entre os nadadores;

10. Recomendamos, sempre que possível, que atletas realizem os treinos sem a presença dos
responsáveis/acompanhantes na área das piscinas, obje vando evitar aglomerações no local do
treino;

11. Limitação de até dois treinadores para acompanhamento dos treinos, um em cada borda
(principal e oposta);

12. Após o treino os alunos e todos que es verem no estabelecimento deverão voltar a u lizar
máscara facial;

LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

1. Elaborar e implantar protocolo específico para evitar o contágio por SARS-CoV-2, que
intensifique a realização de limpeza e desinfecção de super cies, considerando os locais com
maior circulação de pessoas, áreas de treino e sanitários, de forma a garantir que a higienização
e desinfecção seja realizada rotineiramente, e no início e final das atividades;

2. Elaborar e implantar protocolo específico para evitar o contágio por SARS-CoV-2, que
intensifiquem a realização da limpeza e desinfecção de objetos tocados com frequência (botões
de elevadores, máquinas de cartão de crédito, cancelas das garagens, caixas, balcões de
atendimento, armários, maçanetas, torneiras, entre outros), de forma a garan r que a
higienização e desinfecção seja realizada rotineiramente, e no início e final das atividades;

3. Fazer a interrupção das a vidades dos banheiros e ves ários por no mínimo 30 minutos, para
lavagem geral, por pelo menos duas vezes por dia;

4. Higienizar os equipamentos de uso cole vo como prancha educa va, snorkel, palmares,
paraquedas, nadadeiras/pé de pato, flutuador para as pernas e similares, cabendo ao
estabelecimento a higienização e desinfecção ao fim de cada u lização e antes do início das
atividades, com solução de hipoclorito de sódio a 1,0 % ou solução alcoólica a 70% (gel ou
solução). Após a higienização, sinalizar informando que está higienizado;

5. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, corrimão, bordas das piscinas, bem como
todos os objetos u lizados em aula com solução de hipoclorito de sódio a 1,0% ou solução



alcoólica a 70% (gel ou solução);

6. Caso haja sala de avaliação sica, realizar limpeza e desinfecção da sala, instrumentos,
equipamentos e instalações a cada atendimento;

7. Caso haja necessidade de u lização de turnos de treinamento para acomodar a equipe, deve se
adotar intervalo de pelo menos quinze minutos entre os grupos, para que faça assepsia das
áreas de uso comum e evitar aglomerações no local do treino; 

8. Os armários e escaninhos para guarda volumes para clientes (bolsas, mochilas, chaves,
celulares, entre outros) deverão ser higienizados após cada uso;

9. As toucas e óculos de natação devem ser higienizados com álcool líquido 70% ou sabão líquido,
antes e após o uso. Os materiais de uso individual não poderão ser compar lhados em espécie
alguma;

10. Garan r a qualidade da água das piscinas seguindo os critérios estabelecidos de coloração,
filtração e controle de PH;

11. A água da piscina deve manter o PH entre 7,2 a 8,4;

12. Garan r a qualidade da água de lava-pés de acesso a piscina, devendo apresentar teor de cloro
entre 2,5 e 5,0 mg/L (miligramas por litro);

13.  A Concentração residual de cloro na água da piscina deve estar entre 0,5 a 1,5 mg/L
(miligramas por litro).

14. Verificar a qualidade da água das piscinas diariamente, com frequência mínima de 3 (três)
ensaios de PH cloro, com registro em ficha de controle;

15. Os profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção devem receber treinamento sobre as
técnicas, protocolos, fatores de risco, forma de contágio do COVID-19, evitando a contaminação
do profissional;

16. Os profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção devem receber treinamento sobre as
técnicas, evitando a contaminação do profissional;

17. Durante a limpeza do ambiente, nunca usar ar comprimido ou água sob pressão, ou qualquer
outro método que possa gerar respingos ou aerossóis;

PROFISSIONAIS:

1. Capacitar todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviço sobre as medidas de
prevenção do COVID-19;

2. Garan r a u lização de equipamentos de proteção individual por parte de todos
os empregado, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, a serem fornecidos
pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;

3. Afastar os trabalhadores com casos suspeitos ou confirmados de infecção por SARS-CoV-2. 
Devendo ser orientados a permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, e quando
necessário procurar o serviço de saúde;

4. Afastar os trabalhadores que tenham mais de 60 anos, gestantes, pessoas com o sistema
imunológico comprometido e portadores de doenças crônicas que compõem grupo de risco;

5. Para cumprimento do Ar go 5º incisos IX e X do DECRETO Nº 40.939, de 02 de julho de 2020,
monitorar a saúde dos funcionários, registrando a aferição da temperadora dos empregados,
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço ao longo do expediente, incluída a



chegada e a saída. Pessoas que apresentem temperatura  igual ou superior a 37,8°C devem ser
orientados a procurar os serviços de saúde;

6. Intensificar medidas que garantam frequente higienização das mãos de todos os profissionais
com água e sabonete líquido ou solução alcoólica a 70%, disponibilizando fácil acesso à
lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha,
lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
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