
 
 

PROTOCOLO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DA ASES-DF 
 
Considerando a revogação parcial ou total dos Decretos: 
- 40.923 de 26 de junho de 2020, que liberar a prática de quaisquer esportes coletivos, bem 
como a utilização das áreas coletivas do Clube, tais como: quadras, campos, piscinas, saunas, 
churrasqueiras, sinuca, observado o disposto no item 5 desta resolução. 
 
- Decreto 40.939 de 02 de julho de 2020, inciso II do art. 2º liberar a realização de eventos 
esportivos, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva. 
 
- Decreto 40.939 de 02 de julho de 2020, - item I do Anexo Único, liberar a utilização das 
piscinas do clube para uso de lazer e prática desportiva. 
 
- Decreto 41.062 de 04 de agosto de 2020, permitir a realização de partidas de futebol amador 
("peladas" e campeonatos) e funcionamento das Escolas de futebol. 
 
A Associação dos Empregados do Serpro – Ases/DF, resolve que: 
- A partir do dia 03/10/2020, passa a funcionar dentro da normalidade suas atividades conforme 
horários praticados antes do decreto que fechou os clubes por causa da Pandemia do COVID-19. 
É importante ressaltar que será observado com estrito rigor os protocolos da vigilância sanitária 
ainda vigente. 
Os horários de funcionamento são os constantes nas normas que estão na área de associado no 
Site da Ases-DF  
 
Protocolo Padrão 
Todos os associados ao entrar na Ases-DF ou praticantes de esportes, ao passar pela portaria, 
devem estar portando máscaras. 
Todos os associados ou praticantes de esporte devem ser submetido a medição de temperatura, 
cabendo ao responsável na portaria não permitir a entrada caso haja inconformidade. 
 

FUTEVÔLEI / VÔLEI DE AREIA 
Os praticantes de Futevôlei / Vôlei de areia deverão observar o seguinte: 
- Dias e horários de funcionamento das Quadras de Areia para a prática do esporte pelos associados e frequentadores 
esportivos:  
- Em relação ao uso do espaço, que o associado agende previamente ou simplesmente obedeça a ordem de chegada;  
- A utilização dos espaços relacionados somente deve ser permitida mediante agendamento de modo a garantir o 
distanciamento social e prevenir a formação de aglomerações. O agendamento deve ser feito respeitando o intervalo 
necessário a evitar a aglomeração e permitir a higienização do ambiente. 
- Ao chegar nas Quadras de Areia, o interessado deverá verificar a quadra que esteja disponível e praticar o esporte 
no formato de duplas, obedecendo agenda prévia.  
- Caso as quadras estejam ocupadas, o atleta não poderá permanecer na área das Quadras de Areia, devendo retornar 
em outro horário para praticar o esporte, obedecendo agenda prévia. 
- Serão autorizadas apenas partidas de duplas. Recomendamos que evitem levar as mãos ao rosto durante as partidas 
e que cada praticante traga recipiente de álcool gel e toalha para fazer a higienização pessoal durante e após as 
partidas; 
- A bola deve ser higienizada com álcool líquido 70% ou sabão líquido em cada intervalo e término das partidas; 
- Os atletas ao trocar de quadra deverão passar sempre pela sua lateral direita, ficando proibido passar por debaixo 
da rede; 



 
 
- Mantenha-se afastado do companheiro e dos adversários quando fizerem um intervalo na partida. Antes, durante e 
ao término das partidas, os atletas devem evitar se cumprimentar dentro e fora da quadra;  
- Os atletas deverão utilizar máscaras, inclusive os professores. Os praticantes poderão jogar sem máscaras, mas terão 
que recolocar logo após o término da partida; 
- Não é permitido qualquer tipo de confraternização. Depois de qualquer partida e após praticar o esporte, não serão 
autorizadas aglomerações e não poderão permanecer na área das Quadras de Areia; 
- Traga seu squeeze com água e não compartilhe materiais e objetos pessoais. 
 
 
PISCINAS 
Além das orientações gerais expedidas da Associação, os praticantes de Natação, Hidroginástica e Hidro Fitness 
deverão observar o seguinte; 
- Dias e horários de funcionamento do parque aquático para a prática do esporte pelos associados e frequentadores 
esportivos mediante agendamento; 
r os alunos, intercalando os treinos em horários específicos conforme a modalidade de treinamento, para restringir o 
número de alunos a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 4 (quatro) m2 (metros quadrados), da área total da 
piscina, na circulação e adjacências e nas demais dependências; 
- Orientamos os usuários venham com a roupa adequada a praticar - Natação, hidroginástica ou Hidro Fitness -, por 
debaixo da roupa normal, evitando a troca de roupas e aglomerações nos vestiários. Deverão levar uma roupa 
adicional para se trocarem e voltarem para casa, evitar os vestiários para banho; 
- Em relação aos treinos de Natação, deverão observar o seguinte, nesse primeiro momento só poderá ter 1 (um) 
nadador por raia, caso todas as raias estejam ocupadas, os nadadores deverão retornar em outro horário para poder 
praticar o esporte;  
- Em relação aos treinos de Hidroginástica e Hidro Fitness deverão observar restringir os alunos, intercalando os treinos 
em horários específicos conforme para limitar o número de alunos a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 4 
(quatro) m2 (metros quadrados), da área total da piscina, na circulação e adjacências e nas demais dependências; 
- O kit de cada aluno contendo roupão, toalha, bolsa e chinelos será colocado a uma distância de 1,5 m um do outro; 
- Não será permitida a entrada e permanência dos acompanhantes (dependentes e convidados) na área das piscinas 
durante os treinos para evitar uma maior concentração de pessoas próximas ao local; 
- Antes, no intervalo e após os treinos, mantenha-se afastado e não comprimente os colegas, colaboradores, entre 
outros. Fora das Piscinas fiquem a um distanciamento mínimo de 2m entre todos os envolvidos; 
- Os usuários que se encontram fora das Piscinas, inclusive os professores, deverão utilizar máscaras; 
-  Após os treinos e ao sair das Piscinas terão que recolocar as máscaras; 
- Recomendamos que evitem levar as mãos ao rosto antes dos treinos nas Piscinas e que cada nadador traga recipiente 
de álcool gel e toalha para fazer a higienização pessoal no intervalo e após os treinos; 
- Os óculos e toucas de Natação devem ser higienizadas com álcool líquido 70% ou sabão líquido antes e após os 
treinos. Cada associado deve possuir seus próprios óculos e touca de natação devendo ser responsável pela 
higienização; 
- Os demais materiais de treino como, por exemplo, prancha, palmar, nadadeira, entre outros, devem ser evitados 
nesse primeiro momento, e poderão ser incluídos aos poucos, desde que cada atleta traga e utilize seus materiais e 
não por muito tempo durante os treinos; 
- Não é permitido qualquer tipo de confraternização. Depois de qualquer treino e após praticar o esporte, não serão 
autorizadas aglomerações e não poderão permanecer na área das Piscinas; 
- Traga seu squeeze com água e não compartilhe materiais e objetos pessoais; 
 

 



 
 

 

FUTEBOL – CAMPO OFICIAL E SINTÉTICO 
Além das orientações gerais expedidas pela Ases-DF, os praticantes de futebol deverão observar os seguintes itens: 
- Dias e horários de funcionamento dos Campos de Futebol para a prática do esporte pelos associados e 
frequentadores esportivos, respeitando as determinações existentes na Ases-DF; 
- Esses procedimentos servirão para as “peladas” e competições de futebol; 
- Orientamos os futebolistas a não chegarem com muita antecedência na Associação e que já venham uniformizados 
para praticar o futebol, evitando a troca de roupas e aglomerações nos vestiários; 
- Em relação as “peladas”, poderão participar apenas os associados e seus dependentes, não sendo permitidos 
convidados nesse primeiro momento, visando a reduzir o número de pessoas praticando o esporte no mesmo local; 
- Não será permitida a entrada e permanência de torcida (dependentes e convidados) durante as partidas das 
competições para evitar uma maior concentração de pessoas próximas aos campos de futebol;  
- Antes, no intervalo e após as partidas, mantenha-se afastado e não cumprimente os companheiros, adversários, 
colaboradores, entre outros. Recomendamos um distanciamento de no mínimo 2m entre todos os envolvidos; 
- Nas “peladas” não será necessário o futebolista colocar a carteira no quadro. O controle será feito pelo colaborador 
do Clube que não utilizará o quadro para evitar contato com o objeto pessoal. Ao chegar no Campo de Futebol, o 
futebolista deverá apresentar a carteira ao colaborador, que anotará em documento específico e administrará as 
partidas; 
- Nas partidas das competições, os atletas, equipe de arbitragem e o mesário deverão limparas mãos com álcool líquido 
70% ou álcool gel antes de assinar a súmula. Os produtos serão disponibilizados e controlados pelo colaborador da 
Ases-DF que também higienizará sempre que possível a caneta; 
- Não haverá fotos oficiais antes das partidas e da mesma forma, não haverá o tradicional cumprimento com aperto 
de mãos entre futebolistas e equipe de arbitragem, no caso das partidas das competições; 
- Os futebolistas que se encontram nos bancos de reservas deverão utilizar máscaras. Poderão jogar sem máscaras, 
mas terão que recolocar logo após o término das partidas. Os assentos serão higienizados antes e depois das partidas; 
- As cadeiras dos bancos de reservas serão ocupadas de maneira intervalada, onde deverão ser marcadas para 
preservar o distanciamento seguro entre os futebolistas. Caso não seja possível acomodar todos, estes últimos devem 
ser alocados em cadeiras ao lado do banco de reservas, também de forma distanciada;  
- Recomendamos que evitem levar as mãos ao rosto durante as partidas e que cada futebolista traga recipiente de 
álcool gel e toalha para fazer a higienização pessoal no intervalo e após as partidas; 
- A bola deve ser higienizada com álcool líquido 70% ou sabão líquido em cada intervalo e 
término das partidas; 
- Atos de beijar a bola ou abraçar e comemorar gols com os companheiros não serão permitidos; 
- Não é permitido qualquer tipo de confraternização. Depois de qualquer partida e após praticar o esporte, não serão 
autorizadas aglomerações e não poderão permanecer na área da Quadra/Ginásio; 
- Traga seu squeeze com água e não compartilhe materiais e objetos pessoais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TÊNIS 
Além das orientações gerais expedidas pela Ases-DF, os praticantes de Tênis deverão observar o seguinte: 
- Dias e horários de funcionamento das Quadras de Tênis para a prática do esporte pelos associados e frequentadores 
esportivos; 
- A utilização dos espaços relacionados somente deve ser permitida mediante agendamento de modo a garantir o 
distanciamento social e prevenir a formação de aglomerações. O agendamento deve ser feito respeitando o intervalo 
necessário para evitar aglomerações e higienizar adequadamente o ambiente; 
- Caso todas as quadras estejam ocupadas, os tenistas deverão reservar, mas não poderão permanecer na área de 
Tênis, devendo retornar apenas no horário marcado da sua reserva;  
- Serão autorizadas apenas partidas de simples ou partidas de duplas. Recomendamos que cada tenista traga seu tubo 
de bolas e as utilize devidamente identificadas. Jogue normalmente, mas pegue com as mãos apenas nas bolas 
identificadas como suas. Se uma bola do adversário parar do seu lado da quadra, não toque nela com as mãos. Use a 
raquete ou o pé para mandá-la para o outro lado da quadra; 
- Mantenha-se afastado do adversário quando fizer um intervalo na partida. Ao término das partidas, os tenistas 
podem se cumprimentar apenas batendo as raquetes; 
- Não é permitido qualquer tipo de confraternização. Depois de praticar o esporte, não serão autorizadas 
aglomerações e não poderão permanecer na área do Tênis; 
- Os tenistas deverão utilizar máscaras no Clube, inclusive durante à prática esportiva;  
- Traga seu squeeze com água e não compartilhe materiais e objetos pessoais. 
- A quadra será utilizada pelo tempo estipulado por entidade ou games. 
 
CHURRASQUEIRAS 
Além das orientações gerais expedidas pela Ases-DF, os associados devem observar o seguinte: 
- Dias e horários de funcionamento das churrasqueiras para os associados; 
- A utilização do espaço somente deve ser permitida mediante reserva de modo a garantir o distanciamento social e 
prevenir a formação de aglomerações; 
- Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos por Lei; 
- Higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo sempre que necessário; 
- Disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa; 
- Limite de 4 pessoas por mesa; 
- Funcionamento com 50% da capacidade der cada churrasqueira estabelecida em Norma; 
-  As mesas e cadeiras dos associados serão higienizadas após o encerramento de cada evento; 
- Antes de cada evento as churrasqueiras serão readequação aos espaços físicos, respeitando o limite de 
distanciamento estabelecido por decreto; 
 
SAUNA 
Além das orientações gerais expedidas pela Ases-DF, usuários da sauna devem observar o seguinte: 
- Dias e horários de funcionamento da sauna conforme especificado em normas; 
- A utilização do espaço somente deve ser permitida mediante solicitação a administração para ligar o equipamento, 
reserva de modo a garantir o distanciamento social e prevenir a formação de aglomerações; 
- A Administração da Ases-DF recomenda o afastamento recomendamos um distanciamento de no mínimo 2m entre 
todos; 
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