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PLANO DE REABERTURA
AABB MACEIÓ



Com a retomada gradual das a�vidades dos clubes sociais, autorizada 
através do DECRETO Nº 8.938 MACEIÓ/AL, de 13/08/2020, da Prefeitura 
Municipal de Maceió e PORTARIA Nº 017 MACEIÓ/AL, de 13/08/2020, da 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – SEMTEL, a AABB Maceió 
volta a receber também, paula�namente, seus Associados. 
O Decreto alerta, porém, que mesmo com a autorização, nesta , FASE AZUL
do Plano de Distanciamento Social Controlado, ao longo dos próximos dias 
algumas condições poderão ser alteradas ou revogadas mediante novas 
determinações ou novos Decretos.
Para o retorno gradual, com responsabilidade, disponibilizamos este 
PLANO DE REABERTURA com as principais informações para o “novo 
normal” e, em especial, os procedimentos de higiene e segurança 
necessários à prevenção ao coronavírus e à readequação das a�vidades, 
respeitando o distanciamento social, recomendado pelas autoridades da 
área de saúde.
A lembrar que a reabertura, de forma integral e man�das as medidas 
sanitárias gerais, somente ocorrerá após decretada a .FASE VERDE
O Plano descreve, também, as ações da Campanha  #AABBSEGURA
obje�vando conscien�zar associados, colaboradores e demais públicos, 
sobre a importância de garan�r um ambiente seguro para todos. 
Cabe frisar que, cada um, ao entrar na AABB Maceió, assume o 
compromisso de cumprir os protocolos aqui divulgados, afinal, mais do que 
nunca, cada um será responsável pela vida de todos.

Maceió (AL), 18 de agosto de 2020.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AABB MACEIÓ
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ABERTURA DO CLUBE: 19 DE AGOSTO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7H00 ÀS 17H00

Somente será permitida no máximo 50% (cinquenta por cento) 
da capacidade total de pessoas nas dependências do clube 

de forma simultânea.

LOCAIS E ATIVIDADES LIBERADAS
· SECRETARIA (FECHAMENTO ÀS 17H00)
· RESTAURANTE SOCIAL (FECHAMENTO ÀS 17H00)
· BARES (FECHAMENTO ÀS 17H00)
· SALÃO DE JOGOS (FECHAMENTO ÀS 17H00): Sinuca-Treino Individual-2 atletas / Mesa 

de Tênis-Uso Individual-2 mesas (O acesso e a saída será por porta única. As janelas 
deverão ficar abertas. O WC ficará fechado) 

· VÍDEO GAME: Uso Individual
· PISCINA PARA TREINO: Permi�do para a�vidade de até 4 pessoas por vez, exceto 

sábados, domingos e feriados, sendo obrigatório o uso de máscara fora da piscina
· ESPAÇO DE LAZER EXTERNO: Tênis individual  / Vôlei de areia individual / Futmesa 

individual
· CHALÉS: Reservas liberadas, porém para ocupação a par�r de setembro/2020

LOCAIS E ATIVIDADES SUSPENSAS

· PARQUE AQUÁTICO (Piscinas para fins de recreação)
· FUTEBOL
· AABB COMUNIDADE: Paralisadas até o início da Fase Verde
· G R U P O  D E  E S C O T E I R O S :  P a r a l i s a d a s  a t é  o  i n í c i o  d a  F a s e  Ve r d e
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PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANÇACONTROLES NA PORTARIA: O cuidado com a 

saúde e a segurança de todos tem início a par�r da entrada, com a adoção dos seguintes 
protocolos:

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
· Haverá aferição de temperatura corporal, obrigatória para 

todos que desejarem entrar na AABB
· Caso verificada temperatura superior a , a entrada não 37,8° C

será permi�da
· Quem apresenta sintomas de gripe e/ou similares ao da COVID-

19, é recomendado consultar médico para avaliação, bem como 
não comparecer ao Clube por, pelo mínimo, 14 dias

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS
· A máscara será de uso obrigatório na entrada e também em 

todo tempo de permanência no Clube
· Em nenhuma hipótese será permi�da a entrada de pessoas que 

não es�verem u�lizando máscara
· Em caso de esquecimento da máscara o acesso será negado.
· Não haverá fornecimento de máscaras por parte da Associação

CONVIDADOS / CONVITESComo forma de 

reduzir o número de frequentadores na AABB, 
nesta fase da reabertura estão suspensos:
· Convites
· Confraternizações
· Festas de aniversário, caasamentos, etc
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PRINCIPAIS MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA
· Conforme recomendações das autoridades sanitárias é fundamental a adoção de rigorosos 

protocolos de higiene e segurança, bem como o respeito ao 
distanciamento social

· Haverá frequente higienização dos equipamentos e 
dependências do Clube, com equipamentos de limpeza e 
sani�zação

· Haverá, em diversos pontos do Clube dispensadores de álcool 
gel para mãos

· Haverá, em alguns locais, marcações no piso para que seja 
respeitado o distanciamento de 2 metros

PRINCIPAIS NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
· Diante da nova realidade imposta pela pandemia, a forma de 

u�lização do Clube será adaptada em todas as a�vidades, 
conforme protocolo de reabertura definido pelas autoridades

· O uso da máscara também é obrigatório durante todas as 
a�vidades

· As a�vidades ao ar livre devem ser realizadas individualmente.
· Não serão permi�das a�vidades cole�vas ou a�vidades que 

tenham contato �sico, como jogos recrea�vos ou “rachas”

· Conforme protocolo de higiene, os ves�ários estarão fechados, ficando disponíveis apenas 
os sanitários

· O distanciamento social deverá ser respeitado tanto nas atuais a�vidades liberadas, como 
nas futuras

· Não deverão ser compar�lhados objetos de uso pessoal, como copos, garrafas, talheres, 
pratos, toalhas e materiais espor�vos, entre outros

Todos deverão higienizar as mãos e os materiais, antes e após a u�lização
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RESTAURANTE SOCIAL, BARES E BARRACAS
Para a garan�a de um ambiente seguro, o Restaurante Social, os bares e barracas que 
comercializam produtos seguirão, de forma rigorosa, os protocolos de saúde. Assim, a u�lização 
das dependências de alimentação deveráser efetuada de acordo com as seguintes normas de 
higiene e segurança:

· Acessar os ambientes u�lizando máscara e re�rá-la 
apenas no momento em que for se alimentar

· U�lizar álcool em gel 70% para higienização das mãos, 
antes e após as refeições

· Haverá redução no número de mesas, para garan�r o 
distanciamento mínimo de 2 metros

· Não será permi�do juntar mesas
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CAMPANHA #AABBSEGURA
Esta campanha visa conscien�zar a família aabbeana para a importância de garan�r um 
ambiente seguro para todos. Para isso estamos dando ampla comunicação através da:

· Entrega, na Portaria, de folder com as principais orientações de segurança e higiene
· Divulgação deste PLANO e das futuras determinações por meio dos canais oficiais de 

comunicação: Site, E-mail, Facebook, Instagram. Em caso de dúvidas nos contate

ORIENTAÇÕES GERAIS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS
O QUE É A COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta quadro clínico variando de 
infecções assintomá�cas a quadros respiratórios graves. Como nunca �vemos contato com o 

vírus, não temos imunidade.SINTOMAS DA COVID-19
Os sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os mais 
comuns: tosse, febre e dificuldade para respirar. Além disso, podem ocorrer outros sintomas, 

como cansaço, dores musculares, coriza, congestão nasal, dor de garganta, diarreia e perda do 
olfato ou paladar.

#AABBSEGURA



CASO APRESENTE ALGUM DESSES SINTOMAS, É IMPORTANTE PROCURAR AJUDA MÉDICA 
IMEDIATA PARA CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO E INICIAR O TRATAMENTO
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FORMAS DE TRANSMISSÃO (Contato com pessoas infectadas)
Por contato direto: toque ou aperto de mão, seguido de contato com a boca, nariz 
ou olhos.

Por contato indireto: contato com super�cies ou objetos contaminados e não 
higienizados: celular, maçaneta, corrimão, teclado, etc. contaminados por go�culas 
que passam para a mão, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Pelo ar: go�culas de saliva na fala, tosse, espirro ou catarro. As go�culas com o vírus 
entram em contato com mucosas, como boca, olhos e nariz, ocorrendo a infecção.

FORMAS DE PREVENÇÃO
Lave com frequência as mãos, por pelo menos 20 segundos e até a altura dos 
punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

U�lize máscara caseira ou artesanal feita de tecido sempre que sair de sua 
residência. A máscara é individual, não podendo ser compar�lhada. O ideal é que 
cada membro da família tenha pelo menos duas para quando precisar sair.

Mantenha distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa, sempre que 
possível.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote comportamento amigável sem 
contato �sico.

#AABBSEGURA
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Mantenha os ambientes limpos e bem ven�lados.

Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar as mãos.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço descartável ou com o braço, e não 
com as mãos.

Ao tocar em algum material usado por outra pessoa, lave ou higienize sempre as 
mãos, conforme já indicado.

Não compar�lhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

Durma bem e tenha uma alimentação saudável para elevar sua imunidade.

Caso adoeça, evite contato �sico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos.

Evite circulação desnecessária em ruas, shoppings, igrejas e demais locais com 
aglomeração.

#AABBSEGURA
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CASO POSSA, FIQUE EM CASA

CUIDADOS AO SAIR DE CASA
*É obrigatória a u�lização da máscara em espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens 
de uso comum da população.
*Leve sempre com você um frasco de álcool em gel 70%, para higienização das mãos.
*Evite sair com muitos acessórios (bolsa, óculos de sol, relógio, corrente, etc.), diminuindo 
assim as fontes de contaminação.
*Evite a u�lização do transporte público em horários de pico. Durante a viagem, caso possível, 
abra a janela do veículo mantendo-o bem ven�lado; tente manter distância segura de outro 
passageiro; e redobre os cuidados com a higiene.
*Quando efetuar pagamentos, prefira a u�lização de celular por aproximação ou aplica�vos; 
caso u�lize cartão ou dinheiro, lave ou higienize as mãos logo após o uso.
*Re�re os sapatos na entrada de casa, evitando levar o vírus para dentro.
*Ao entrar em casa, não toque em nada antes de lavar ou higienizar as mãos.
*Caso possível, tome banho e troque de roupa.
*Limpe os objetos que estavam com você, para desinfetá-los.
*Caso faça compras, limpe as embalagens e os produtos antes de guardá-los.

#AABBSEGURA
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UTILIZAÇÃO CORRETA DA MÁSCARA

Como colocar:
*Lave ou higiene as mãos, conforme já 
indicado.
*Prenda a máscara atrás das orelhas, seja com 
elás�co ou amarrando as �ras;
*Cubra bem o nariz e a boca.

*Lavar separadamente de outras roupas;
*Lave-a previamente com água e sabão;
*Deixar de molho em solução de água com 
água sanitária (ou outro desinfetante 
equivalente) de 20 a 30 minutos;
*Para preparar solução com água sanitária 
(2,5%) com água, por exemplo, diluir 2 colheres 
de sopa de água sanitária em 1 litro de água.

Como remover:
*Lave ou higiene as mãos, conforme já 
indicado;
*Toque apenas no elás�co ou �ra que prende 
nas orelhas, evitando contato com a parte da 
frente, que pode estar contaminada;
*Coloque a máscara para lavar;
*Lave ou higienize as mãos novamente.

*Enxaguar bem em água corrente, para 
remover qualquer resíduo de desinfetante;
*Evitar torcer a máscara com força, e deixe-a 
secar;
*Passar com ferro quente e guardar em um 
recipiente fechado.

Como lavar:

SEJA BEM VINDO DE VOLTA
A SUA SEGUNDA CASA!

#AABBSEGURA
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