
 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS PARA 

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos, visando reduzir ao máximo a transmissão do 

coronavírus (Covid-19) vem, por meio deste, disponibilizar orientações quanto às medidas 

preventivas que devem ser implantadas nas academias. 

 

Recomendamos que os clientes com mais de 60 anos de idade, bem como aqueles que 

apresentam quadros de diabetes, hipertensão, cardiopatias, câncer, asma, bronquite, pneumonia, 

tuberculose, doenças reumáticas ou qualquer outro quadro imunossupressor, permaneçam 

reclusos em suas residências, tendo em vista que o risco de complicações é potencializado nesta 

população. 

 

 

Aos demais clientes que irão manter a regularidade das sessões de treinamento, 

orientamos: 

  

- Lavar as mãos com água e sabão antes e após as sessões de treinamento; 

 

- Levar seu squeeze pessoal para se hidratar, evitando assim os bebedouros comunitários; 

 

- Higienizar as mãos com álcool gel 70%, bem como limpar cuidadosamente os bancos, 

colchonetes, suportes, apoios, pegadores, halteres, barras e anilhas com um pano descartável 

embebido no mesmo tipo de álcool, sempre que trocar de exercício e equipamento; 

 

- Evitar cumprimentos utilizando-se de beijos e abraços com quaisquer frequentadores do local, 

sejam eles outros clientes, Profissionais de Educação Física e demais funcionários do 

estabelecimento; 

 

- Manter distância segura (1,5m  segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS) para 

conversas e orientações. 

 

 

 

Às academias, estúdios, box e outros espaços próprios para as práticas de exercícios, 

orientamos:  

 

- Afixar cartazes sobre a Covid-19 e formas de prevenção nas áreas de atendimento e nas áreas 

reservadas à equipe; 

 



 

 

- Orientar caso algum funcionário, colaborador ou cliente esteja com sintomas respiratórios 

semelhantes a um resfriado, que permaneça em casa; 

 

- Os clientes somente poderão praticar as atividades esportivas se estiverem utilizando máscaras 

protetivas; 

 

- Orientar os trabalhadores quanto às medidas de etiqueta respiratória: higienizar as mãos com 

frequência, utilizar máscara, evitar ambientes fechados e aglomerações; não compartilhar objetos 

pessoais; e manter os ambientes bem ventilados; 

 

- Intensificar a higienização diária, com álcool 70%, água sanitária ou saneantes 

notificados/registrados junto ao órgão competente, de todos os ambientes e superfícies 

compartilhadas, como maçanetas, balcão, recepção, bancadas, cadeiras, equipamentos, 

máquinas de cartões, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum e lavatórios;  

 

- O estabelecimento deverá garantir aos colaboradores o acesso à pia com água, sabão líquido e 

papel toalha descartável para a devida higienização das mãos (Decreto nº 36811/2020); 

 

- Disponibilizar aos funcionários máscaras de proteção, podendo ser descartáveis ou de tecido; 

 

- Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão, evitando 

contatos entre funcionários e clientes; 

 

- Se houver área de convivência, tais como refeitórios e locais de descanso, evitar aglomerações 

de funcionários; não compartilhar objetos pessoais; 

 

- Manter os ambientes ventilados; 

 

- Realizar manutenção periódica de seus equipamentos de ar-condicionado com a limpeza ou 

substituição dos filtros, gabinetes e grelhas e a higienização das serpentinas e tubulação; 

 

- Disponibilizar álcool gel 70% para os clientes em vários pontos do local de prática, recepção e 

vestiários; 

 

- Evitar quantidade grande de clientes em espaços restritos; 

 

- Aproveitar ao máximo as áreas abertas para a realização das atividades; 

 

- Evitar as aulas coletivas e de contato físico (como lutas e danças de salão); 

 



 

 

- As academias devem incentivar alunos/clientes a, ao chegarem, lavar as mãos com água e 

sabão, com tempo de duração não inferior de 20 a 30 segundos, na forma orientada pelo Ministério 

da Saúde; 

 

- Evite tocar o rosto, especialmente mucosas, boca, nariz e olhos, mesmo após o uso do álcool 

gel 70% ou após lavar as mãos; 

 

- Ao tossir ou espirrar, cubra sempre com o braço ou com lenço de papel (descarte-o 

imediatamente após o uso). É importante não utilizar as mãos, pois terão contato com aparelhos 

e outras superfícies; 

 

 - As academias, principalmente as que possuem elevado número de alunos, devem adotar 

medidas para reduzir significativamente a aglomeração de alunos/clientes, mantendo no mínimo 

1,5 metro de distância de um aparelho para o outro e limitando o número de alunos para que não 

ultrapasse mais que 1 aluno a cada 2 m² nos exercícios livres. Atividades ao ar livre pode ser uma 

opção; 

 

- Todos os eventos esportivos que promovam aglomeração devem ser adiados, em consonância 

com as orientações do Ministério da Saúde e dos poderes executivos municipal, estadual e federal. 

 

Essas recomendações e orientações estão sendo propostas para o atual momento e podem ser 

modificadas de acordo com o avanço, propagação ou declínio da doença na cidade. 

 

 

 

Consultas indicadas: 

 

Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos 

www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf 

 

Decreto Municipal nº 36811/2020 

www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36811decr.pdf 

 

Governo do Estado de São Paulo 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus  

 

Conselho Regional Educação Física da 4ª Região 

www.crefsp.gov.br/item/16324-COVID-19:-Comunicado-aos-Profissionais-de-

Educa%C3%A7%C3%A3o-F%C3%ADsica-do-Estado-de-S%C3%A3o-Paulo 
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