
Relembre os protocolos!
Protocolo-Padrão

Todos os associados, ao entrar na Ases-DF ou praticantes de esportes, ao passar pela portaria, devem
estar usando  máscaras. 

Todos os associados ou praticantes de esporte devem ser submetidos à medição de temperatura, ca-
bendo ao responsável na portaria não permitir a entrada caso haja alguma inconformidade aos padrões
de segurança. 

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
por associados e frequentadores esportivos.

 Em relação ao uso do espaço, o associado deve agendar previamente ou simples-
mente obedecer à ordem de chegada.

 A utilização dos espaços relacionados à quadra de esporte somente será permitida mediante agen-
damento para garantir o distanciamento social e prevenir a formação de aglomerações – é necessário um
intervalo para evitar a aglomeração e realizar a higienização do ambiente.

 O atleta não poderá permanecer na área das quadras de areia fora de seu horário agendado.
 Serão autorizadas apenas partidas de duplas.
 Evitem levar as mãos ao rosto durante as partidas – cada praticante deve trazer recipiente de álcool

gel e toalha para higienização pessoal durante e após as partidas.
 A bola deve ser higienizada com álcool líquido a 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.
 O atleta deve manter-se afastado do companheiro e dos adversários quando fizerem um intervalo na

partida. Antes, durante e ao término das partidas, eles devem evitar cumprimentos dentro e fora da quadra.
 Os atletas deverão utilizar máscaras, inclusive os professores. Os praticantes poderão jogar sem más-

caras, mas terão que as 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 qua-
dras de areia.

 Traga seu squeeze com água e não compartilhe ma-
teriais e objetos pessoais.

Ases-DF, sempre pensando no melhor para você. Sede Social: (61) 3225-4540 / 99649-9664
www.ases-df.org.br

Sejam bem-vindos
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