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PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS E NORMAS 
PARA A REABERTURA E RETOMADA DAS 

ATIVIDADES DO CLUBE SOCIAL

Protocolo atualizado dia 06/07/2020
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A elaboração desse material tem como objetivo promover a reabertura e 
retomada das atividades do clube com condições de conforto e segurança 
para associados e colaboradores, seguindo orientações das autoridades de 
saúde, da Portaria da Prefeitura da Cidade de São Paulo N° 683, de 27 de 
junho de 2020, publicada no Diário Oficial dia 27/06/2020, do Sindi Clube e 
outras orientações do Comitê Interno de Segurança e Saúde do clube.

Este material servirá como guia normativo e orientativo para todas as áreas 
do Clube Social, incluindo situações específicas em ocasiões em que o local 
assim exigir, e sua atualização será constante, de acordo com a publicação 
de novas orientações e/ou normas dos órgãos públicos.
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2. Regras de segurança
- Aferição de temperatura
- Uso de máscara facial
- Higienização das mãos
- Orientação de uso da biometria
- Visitantes e convidados
- Aglomerações
- Grupos de risco
- Limpeza e higienização
- Carrinhos elétricos

1. Informações gerais
- Abertura e horário de funcionamento
- Espaços abertos e fechados

3. Áreas abertas
- Café 1914
- Quadras de tênis
- Solarium
- Departamento médico
- Portarias

4. Central de atendimento

5. Comunicação
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1.
INFORMAÇÕES

GERAIS
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Terça a sexta-feira – 08h às 20h
Sábados, Domingos e Feriados – 07h às 17h

7 de julho de 2020

Horário de funcionamento
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Seguindo as normas da Portaria da Prefeitura da Cidade de São Paulo N° 683, de 27 de 
junho de 2020, publicada no Diário Oficial dia 27/06/2020, do Sindi Clube e outras 
orientações do Comitê Interno de Segurança e Saúde do clube, estão autorizadas as 
aberturas das seguintes áreas.

• Vias de circulação do Clube Social (Alamedas)

• Quadras de Tênis

• Solarium

• Café 1914

• Departamento Médico do Prédio Poliesportivo

• Departamento de Cobrança

• Portarias (Palestra Italia, Padre Antonio Tomás, Estacionamento Allianz Parque e Francisco

Matarazzo)
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De acordo com a portaria da Prefeitura da Cidade de São Paulo N° 683, de 27 de junho de 2020, 
do Sindi Clube  e do Comitê Interno de Segurança e Saúde do clube e visando a proteção e 
manutenção da saúde dos associados, os seguintes espaços permanecerão fechados, com 
suas atividades suspensas.

• Prédio Multiuso – 2º ao 4º andar,
Restaurante Jardim Suspenso e Terraço
Palestra Italia.
• Prédio Poliesportivo (Ginásio e 1º ao 6º andar)

• Sinuca
• Brinquedoteca
• Sala de Ginástica do Palácio do Tênis
• Varanda do Palácio do Tênis
• Equipamentos de exercícios externos
• Churrasqueira do Tênis
• Espaço Gourmet (Churrasqueira)

• Quadra Poliesportiva do Parquinho
• Parquinho
• Fraldário do Parquinho
• Quadra de areia
• Lanchonete do Parquinho
• Conjunto Aquático
• Sauna
• Vestiários do Conjunto Aquático
• Vestiários do Palácio do Tênis
• Lanchonete do Solarium
• Departamento Médico do Conjunto
Aquático
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A retomada das atividades exigirá trabalho diário e conjunto daqueles que 
frequentam o clube, para assim conseguirmos garantir a segurança da 
Família Palmeiras, que é formada por todos nós associados e colaboradores.

Além dos procedimentos apresentados aos associados, a SEP criou um rígido 
protocolo visando à segurança de nossos colaboradores.

A garantia de um ambiente seguro e saudável é de 
responsabilidade de todos.
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2.
REGRAS DE

SEGURANÇA
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• A aferição da temperatura será obrigatória para acesso ao Clube Social.

• Não será permitida a entrada daqueles que apresentarem temperatura superior 
a 37,7º C .

• A orientação será para que o associado procure atendimento médico de sua 
confiança.

•  Também orientamos àqueles que apresentarem sintomas de gripe e/ou similares 
aos da COVID-19 que procurem seu médico e evitem frequentar o clube por um 
período de 15 dias para descartarmos qualquer risco de contaminação.
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É obrigatório o uso de máscara de proteção facial para acesso e permanência 
nas dependências do Clube Social da Sociedade Esportiva Palmeiras, 
inclusive durante a prática de exercícios físicos conforme Decreto Estadual 

64.959/2020 e Resolução SS 96, de 29 de junho de 2020.
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Uma das principais medidas de prevenção da COVID-19 
é a constante higienização das mãos.

• O Clube Social foi equipado com dispensadores de 
álcool em gel 70% em todas as áreas de acesso, com 
informações detalhadas de como higienizar as mãos.

• Também afixamos em todos os banheiros material 
orientativo quanto ao correto procedimento de como 
lavar as mãos com água e sabão.

• Lembrem-se, somente com a ajuda de todos 
poderemos combater a contaminação em nosso 
ambiente. Higienize suas mãos, salve vidas.
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Orienta-se preferencialmente o uso da 
carteirinha para acesso nas catracas das 
portarias. Se usar a biometria, higienizar 
as mãos com álcool em gel 70% antes e 
depois da entrada.



21



22

Visando à segurança e o combate de 
contaminação da COVID-19, o acesso de 
visitantes e convidados está suspenso

por tempo indeterminado.
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Para a segurança de todos deve-se evitar aglomerações, sejam em 
ambientes abertos ou fechados.

RECOMENDAÇÃO

1,5m

Manter distanciamento de ao menos 
1,5m de outras pessoas
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De acordo com a Portaria da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo N° 683, de 27 de junho de 2020, do 

Sindi Clube  e do Comitê Interno de Segurança 

e Saúde do clube orientamos que pessoas que 
compõem os Grupos de Risco mantenham-se em 
casa, enquanto não há segurança definitiva para 
o contato sem risco com outras pessoas.

Estão classificados nestes Grupos de Risco, por 
estarem mais suscetíveis às complicações da 
COVID-19:

•

•

1. Idosos

2. Gestantes/Puérperas

3. Portadores de 
Doenças Crônicas 
como:
- Diabetes
- Cardiopatias
- Hipertensão
- Asma
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Nossa equipe de limpeza foi cuidadosamente treinada de acordo com os protocolos e orientações 
dos órgãos de saúde. Mas isso só não basta, precisamos da colaboração e empenho de todos. 
Sempre joguem o lixo no lixo e evitem deixar restos de comida e embalagens usadas em cima 
das mesas. NÃO alimentem os pombos.

Algumas ações que foram tomadas:

• Instalação de lixeiras específicas para o descarte de máscaras e luvas com acionamento por 
pedal

•  Aumento do número dos dispensadores de álcool e comunicação orientativa de higienização

•  Desativação dos bebedouros para consumo direto – deverão ser utilizados copos descartáveis 
e/ou garrafas próprias

•  Instalação de totens de álcool gel em todas as portarias
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Também visando ao distanciamento social, o serviço de carrinhos 
elétricos utilizados para transporte interno dos associados está 
suspenso por tempo indeterminado
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3.
ESPAÇOS
ABERTOS
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• Horário de funcionamento: 10h30 às 16h30

•  Manter distância de 2m entre as mesas e de 1,5m entre as pessoas

•  Não alterar a disposição das mesas

•  Consumo permitido apenas para clientes sentados
•  Uso da máscara de proteção facial é obrigatório, exceto no momento de 

consumo
•  Evitar aglomerações
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Seguindo as orientações da Federação Paulista de Tênis, foram estabelecidas algumas alterações 
para a utilização das nossas quadras para lazer. 

• O horário das atividades nas quadras seguirá o mesmo horário de funcionamento do clube.
• Vestiários permanecem fechados.
• Cada tenista terá direito a uma reserva por dia, somente para jogos de simples, mediante
reservas pelo telefone (11) 3874-8114.

• Duração dos jogos limitada em 50 minutos.
• Permanência no paredão limitada em 20 minutos sem necessidade de reserva.
• Uso obrigatório de máscaras de proteção facial durante a prática da atividade.
• Temporariamente suspenso o empréstimo de bolinhas – cada tenista deverá trazer as suas
bolinhas e marcá-las de maneira que as diferencie.

• Evitar usar as mãos para pegar as bolinhas; utilizar a raquete ou pé para devolver ao adversário.
• Não compartilhar raquetes, bonés , toalhas, garrafas.
• Higienize ANTES E DEPOIS as mãos e o material esportivo com álcool gel 70%.
• Ranking temporariamente suspenso.
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• Respeitar a quantidade de lugares disponíveis em mesas, cadeiras e
espreguiçadeiras.

• Não movimentar e juntar mesas e cadeiras, evitando assim aglomerações.

• Mesas deverão ser ocupadas apenas por associados que habitem a mesma
residência.
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• Permanecerá em funcionamento o Departamento Médico do Prédio

Poliesportivo, nos mesmos dias e horários do clube.

• Somente para atendimentos de urgência e emergência.

• Por período indeterminado estão suspensos os exames cardiológico
e dermatológico.
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• Estarão abertas as portarias Palestra Italia, Padre Antonio Tomas, Estacionamento Allianz 
Parque e Francisco Matarazzo.

• Teremos estruturas de atendimento para a triagem e aferição da temperatura dos 
associados em todas as portarias de acesso ao Clube Social.

• A equipe de atendimento estará trajando EPIs – máscara de proteção facial, touca, 
avental, luvas de proteção e máscara de acetato.

• Serão instalados dispensadores e totens de álcool gel 70% para a higienização das mãos.

• Não será permitido o acesso de quem apresentar temperatura superior a 37,7º C.
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Central de
Atendimento
Teremos uma equipe dedicada exclusivamente para dúvidas dos associados.
Este atendimento pode ser pelos canais:

Presencial – Balcão de atendimento no térreo do Prédio Multiuso
E-mail – ouvidoriasocial@palmeiras.com.br
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Fique atento às comunicações afixadas em 
todas as áreas do Clube Social

Consulte sempre as 
atualizações deste 

protocolo no site do 
Clube Social

www.palmeiras.com.br/clubesocial

facebook.com/palmeirasclubesocial

@palmeirasclubesocial

>>
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ESTAMOS PRONTOS E 
COM SAUDADES




