CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DA
PANDEMIA
09 a 18/04 - mudanças podem ocorrer

Newsletter mensal da BAKS Imobiliária

REGRAS DE OURO
• Será verificada a temperatura corporal de todas as pessoas que entrarem no
clube, seja sócio, funcionário, terceirizado. Fica proibida a entrada de pessoas
com 37,5º ou mais de temperatura.
• Fica proibida a entrada de pessoas com sintomas gripais e/ou doenças
respiratórias.
• Uso obrigatório de máscaras para os sócios, funcionários e os terceirizados.
• A distância mínima de 2 metros deve ser respeitada por todos.
• Haverá disponibilização de álcool gel em todas as áreas do Clube.
• Limpeza e desinfecção de todo o Clube antes da abertura.
• Será feito um treinamento dos funcionários para uso dos EPIs, distanciamento,
desinfecção das áreas e monitoramento dos sintomas.
• Faremos reforço de limpeza e desinfecção em todas as áreas do clube durante o
funcionamento.
• Ampla comunicação através de cartazes e outras mídias, reforçando a higiene
pessoal e etiqueta respiratória.
• Faremos acompanhamento diário dos funcionários para monitoramento de
casos suspeitos.
• Os elevadores somente poderão ser utilizados com uma pessoa por vez.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Domingo das 6h às 21h
Secretaria de Atendimento aos
Sócios
Terça a sábado das 8h às 20h
Domingo das 8h às 15h
Segunda 8h às 14h
Tesouraria
Segunda das 8h às 14h (Caixas)
Terça a sábado das 8h às 20h
Domingo das 8h às 18h

ACESSO DE CONVIDADOS
Durante o período especificado está
proibido o acesso de convidados ao
Clube
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ATIVIDADES ESPORTIVAS,
DE LAZER, RECREATIVAS
E AULAS

TÊNIS
FUNCIONAMENTO DAS 6H ÀS 21H
Uso comum:
- Permitido jogos de simples com encerramento às 20:45H.
- Serviço de batedor funcionando.
- Proibido jogos de duplas e treinamentos.
Aulas:
-Permitido aulas individuais para qualquer idade ou em duplas com 1 aluno
em cada lado da quadra.
- Proibido aulas coletivas ou com mais de 1 aluno em cada lado da quadra.

GINÁSIO E CAMPOS (FUTEBOL, VOLEIBOL E BASQUETE)
FUNCIONAMENTO DAS 6H ÀS 21H
Uso comum:
- Permitido o uso por duas pessoas, para atividades de chute a gol (uma no
gol e uma na linha), em cada uma das balizas dos ginásio e campos, com
encerramento até 20:45H.
- Permitido arremesso nas tabelas individualmente, com encerramento até
20:45H.
- Proibido jogos coletivos ou com mais de 1 pessoa na linha.
Aulas:
- Proibidas aulas coletivas.
- Liberadas aulas individuais no modelo personal ou com 1 aluno em cada
lado da quadra/rede quando aplicável.
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NÁUTICA
Das 06h às 18h
Uso comum:

Remo e Canoagem - a partir das 6h
Vela - a partir das 11h

- Liberada a proprietários de embarcação
- Liberado para uso individual dos equipamentos de recreação após
às 11h.
Aulas:
- Liberadas aulas individuais, com 1 aluno por barco.
- Liberado no bote de apoio 1 instrutor + 1 aluno.

PISCINA
Uso comum:
- Piscina de raias: exclusivamente para treinos de natação, das 6h às 20h,
1 nadador por raia, com limite de permanência de 30 minutos.
- Piscina recreativa: liberada para uso livre após as 11h.
Limite de pessoas: 200
Aulas:
- Aulas individuais liberadas
- Proibido as aulas coletivas e hidroginástica em grupos
- Permitido aulas de bebês, se conduzidas pelos responsáveis

HORÁRIOS
Piscina Social - Terça a sexta 11h às 21h. Sábado e domingo das 11h às 21h
Piscina Esportiva- Segunda das 14h às 21h. Terça a sexta das 06h às 21h.
Sábado e domingo das 06h às 20h.
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MUSCULAÇÃO
Uso comum:
- Liberado para 25 alunos simultâneos na sala principal, com limite de
permanência de 40 minutos.
- Liberado o uso da sala aeróbia e da sala de spinning nos equipamentos
disponíveis, com limite de 40 minutos.
-Obrigatório realizar a higienização dos equipamentos antes e após o
uso, assim como o uso de máscara durante todo o período de
permanência.
HORÁRIOS
Segunda a sexta: 06h às 21h
Sábado: 07h às 19h
Domingo: 7h às 18h
Período de higienização dos equipamentos das 13h às 14h

PILATES
Liberado para dois alunos na sala.

LUTAS, GINÁSTICA E SPINNING
Aulas suspensas
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SALÃO DE JOGOS
Sinuca: Somente 2 mesas, máximo 2 pessoas por mesa.
Carteado: permanece suspenso.
Horário das 11h às 20h.

CINEMA PIRAQUÊ
Cinema permanece fechado.

SALA DE LEITURA
Limite máximo de 12 pessoas. Horário 11h às 20h.

CHURRASQUEIRA E SALÕES
Fechados.

ESPAÇOS PARA AS CRIANÇAS
Parquinho Piraquê: aberto das 11h às 20h
Terraço Gávea permanece fechado
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BARBEARIA
Aberta com atendimento de 1 cliente por vez.

SALÃO DE BELEZA
Limite máximo de 08 pessoas, incluindo funcionários

PODOLOGIA
Serviço temporariamente suspenso.

SAUNA
A sauna funcionará com limite de seis pessoas na área interna e 16 na
área externa, sendo que dentro da sauna seca o limite máximo é de 4
pessoas e na sauna a vapor 3 pessoas. Deverá ser respeitado o limite
máximo de utilização dentro das saunas seca e a vapor de 20 minutos.

HORÁRIOS
Terça a sexta: 15h às 21h
Sábado e domingo: 11h às 21h

ABRIL 2021

RESTAURANTE
Terça a domingo: 12h às 21h

BAR DA PISCINA
Terça a domingo das 7h às 21h
Segunda das 12h às 21h

BAR DO TÊNIS
Terça a domingo das 7h às 21h
Intervalo das 12h às 15h

BAR DA SAUNA
Terça a sexta das 16h às 21h
Sábados e domingos 11h às 21h

BAR DO ESPARDEQUE
Sábado e domingo das 11h às 19h

