
PORTARIA E SECRETARIA
* Apresentação do Certi�cado Nacional de Vacina-
ção Covid-19 ( ) e medição obrigatória de tem-AQUI
peratura de todos e todas na portaria. 

* A medição de temperatura será feita por termôme-
tros de aproximação antes do atendimento. Caso al-
gum ou algum(a) usuário(a) apresente temperatura 
fora do padrão ou sintomas aparentes, não será per-
mitida a entrada no Clube.

* Uso obrigatório de máscara.
 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO
 
* Reforçamos a higienização constante de todos os 
equipamentos e utensílios de uso contínuo.

* Nos banheiros, aumentaremos a frequência de 
limpeza e desinfecção química conforme norma da 
ANVISA.

APARTAMENTOS
Comprovação de vacinação completa (duas doses da 
Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac, ou dose única da 
Janssen) de todos os hóspedes.

ÁREA DAS PISCINAS
 
* Reforçamos a limpeza e higienização de todos os 
pontos de maior contato.

* As espreguiçadeiras e cadeiras são higienizadas an-
tes da abertura da área da piscina e durante todo 
atendimento.

* Apesar de não haver contaminação pela água, ao 
entorno da piscina procure manter o distanciamen-
to e o uso de máscara é obrigatório.

RESTAURANTE 
* Funcionaremos com quantidade reduzida de me-
sas e número de pessoas em cada mesa para garantir 
os distanciamentos necessários.

* Use máscara sempre que não estiver consumindo 
alimentos e/ou bebidas.
 
ÁREAS DE FUNCIONAMENTO
Em virtude do atual decreto governamental, que 
impõe restrições de abertura do comércio e regras 
de distanciamento social, informamos que o Clube 
está aberto aos sócio(a)s �liado(a)s, com as seguin-
tes restrições:
 
Disponível todos os �nais de semana e feriados:

* Uso da quadra de areia;

* Uso da piscina de �bra;

* Uso dos quiosques e churrasqueiras (somente para 
o sócio e familiar dependente);

* Campos de Futebol apenas para os sócios;
 
* Piscina infantil e semiolímpica

* Bar e Restaurante.
 
Atendimento e reservas pelo SEEB-RO, de segunda à 
sexta-feira, das 09 às 15 horas.
Fones: (69) 3224-5259 / 99211-1650
WhatsApp: (69) 99211-1650
E-mail: recepcaoseebro@gmail.com
 
Contamos com a colaboração e compreensão de 
todos!

Clube de Campo
PROTOCOLOS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19

A DIRETORIA
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