
PROCEDIMENTOS 
PREPARATÓRIOS DE 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO NA 
REABERTURA DO CNRAC

PORQUE REABRIR

OS CLUBES CAPIXABAS SÃO OS PRINCIPAIS AGENTES 
DE PROMOÇÃO À SAÚDE E É FUNDAMENTAL QUE A 
APLICAÇÃO DESSES CONHECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS ESTEJAM INTEGRADOS À 
RETOMADA DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE, 
CONTRIBUINDO ASSIM PARA O BEM-ESTAR FÍSICO E 
MENTAL DAS PESSOAS.
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ESPORTE AQUÁTICO E TERRESTRE
FUNDADO EM 06 DE JULHO DE 1902

O Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, CNPJ 28.165.207/0001-35, localizado na av. Marechal Mascarenhas de 
Moraes, 2100, bairro Bento Ferreira, Vitória- ES Destaca-se na atividade esportiva e lazer, elevando assim o desporto 
capixaba. Vem apresentar protocolo de prevenção para possibilitar o retorno à pratica de atividades esportivas e de 
lazer aos seus sócios, devidamente inseridas no âmbito do Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral.

O documento que subscrevemos é dirigido a Prefeitura de Vitória, bem como ao associado do CNRAC, em consonância 
com o decreto Municipal nº 18.112 de 10/06/2020, publicado no Diário Oficial do Município, que dispõe sobre restrições 
de aglomeração e seu Plano de Flexibilização para o retorno paulatina à normalidade de alguns setores, onde  o Clube 
Álvares Cabral solicita reabertura de espaços social e abertura gradual de suas atividades esportivas.

 O presente plano consiste, assim na sistematização de todas as ações e atividades esportivas e lazer no CNRAC, ao 
retorno paulatina  da rotina social do clube. Dentro pandemia da COVID-19 e na mitigação dos impactos 
socioeconômicos decorrentes dela, onde já impacta a nossa instituição com mais de 118 anos de existência. Há que 
ressaltar, por fim, que o presente plano não constitui um documento finalizado, mas sim em um processo de 
constante atualização haja vista a necessidade de adequações de ações de ações e estratégias conforme a própria 
dinâmica da pandemia. Assim possibilitando um retorno gradual e constante dos associados cabralista.

No caso do CNRAC, ficou estabelecido pela Diretoria de Gestão do Álvares Cabral a solicitação de reabertura, a partir do  
próximo dia 15 de julho de 2020, no horário das 06hs às 20hs, quando poderíamos retornar a convivência devidamente 
protegidos e seguindo normas sugeridas pelo Clube e com avaliações periódicas da evolução ou diminuição da 
pandemia no estado.
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OBJETIVOS

 O CNRAC vem trabalhando neste processo de reabertura há 40 dias, realizando reuniões entre diretoria e conselho fiscal, 
contatos com clubes coirmãos de outros estados, pesquisando protocolos de higienização e utilização das diversas 
atividades existentes, com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), dos demais entes públicos 
envolvidos e do nosso Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento do Atleta de Rendimento (CUIDAR).

 

De posse desses documentos e do Decreto da Prefeitura, iniciamos o Protocolo de Retorno às Atividades na Sede Social e 
áreas esportivas, composto de seis fases, previstas para ocorrer gradualmente, com os seguintes objetivos 
principais:

 • Ser bastante conservador e restritivo na fase inicial, visando avançar aos poucos, evitando recuos;

• Oferecer ao Quadro Social um ambiente seguro e confortável;

• Evitar ao máximo a possibilidade de aglomerações e promover o distanciamento social dentro do Clube Alvares Cabral;

• Utilizar dentro do clube os protocolos de higienização estabelecidos pelas autoridades ou entidades representativas;

• Informar, possibilitar e solicitar ao Quadro Social que adote o padrão de cuidados e comportamentos pessoais que 
protejam a própria saúde e de outros frequentadores  do clube.
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O clube tomará uma série de medidas de higienização, cuidados pessoais e equipamentos de proteção individual serão 
tomados e providenciados por nossa equipe, como também pelos terceirizados, como verificação diária de 
temperatura e utilização de máscaras e protetores faciais.

 

Aquisição de materiais:

Aquisição de mascaras para funcionários e outros casos;

Recipiente para adicionamento de álcool em gel;

Aquisição de álcool em gel e liquido;

Sabão de cocô;

Papéis descartáveis;

Material de higienização para áreas internas do CNRAC;

Termômetro digital;

Outros materiais para higienização necessários.
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Providenciaremos a instalação de diversos dispensadores de álcool em gel nos pontos de  maior circulação 
dentro do clube e nos espaços internos.

 Estamos aplicando treinamento detalhado a todos da equipe sobre os novos protocolos de higienização das 
diversas instalações e sobre os cuidados pessoais de higiene que todos devem manter.

 Mediremos a temperatura de todos os entrantes, utilizando termômetro do tipo eletrônico à distância. Caso seja 
constatada uma temperatura superior a 37,8 °C, a entrada não será autorizada.

Aos controladores de acessos que realizam atendimento próximo às catracas e portarias, é recomendado o uso 
de protetor facial em acetato; 

É obrigatório o uso de máscaras descartáveis no acesso ao clube; 

Disponibilize álcool em gel (com concentração a partir de 70%) nos acessos de entrada e saída do clube.

.
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2. Preparação para a prática de atividades esportivas ou de lazer:
2.1. Todo  sócio ou atleta deverá possuir um recipiente com álcool em gel ou 

álcool 70º para higienização das mãos, mesmo o CNRAC disponibilizando 
em pontos específicos.

2.2. O CNRAC disponibilizará água e sabão para a higienização das mãos dos 
praticantes de modalidade esportivas, alunos e associados em geral.

2.3. Ainda na arquibancada e antes mesmo de adentrar a quadra, todos os 
esportistas, deverão preencher o check list constante no Anexo 1 
diariamente. Caso esteja sentindo algum dos sintomas relatados no check 
list, o atleta estará impedido de praticar a atividade;
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O check list deverá ser entregue ao líder do grupo,Diretor dos sócios praticantes do setor esportivo ou ao professor de 
escolinhas, quando se tratar dos alunos, que avaliará as respostas e havendo alguma resposta confirmando algum dos 
sintomas, informar ao atleta da sua impossibilidade de prática da atividade esportiva, orientando-o a cumprir a 
quarentena em casa ou a procurar um serviço de saúde;

O check list depois de preenchido deverá ser entregue na portaria do CNRAC

2.4. Durante a permanência na arquibancada é imprescindível a utilização de máscara de proteção e obrigatória a 
manutenção do distanciamento adequado entre uma pessoa e outra.

3. Alongamento e aquecimento muscular

A utilização da área específica para alongamento e aquecimento muscular , somente deve ser realizada por um esportista de 
cada vez, em regime de revezamento.

4. Prática do tênis (durante os jogos)

4.1. Desde o aquecimento com bolas, o atleta já deverá manter a distância mínima de 2 metros de distanciamento em 
relação a outros atletas;

4.2. Em cada intervalo de game ou set, após o contato das mãos com as bolas de tênis, os atletas deverão utilizar álcool em 
gel para a higienização das mãos;

4.3. Quando da conclusão da partida, o habitual cumprimento com as mãos aos parceiros ou aos outros jogadores 
adversários, deverá ser substituído pelo toque da raquete na ponta da outra raquete, preservando a distância mínima 
de segurança;
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4.4. Imediatamente após o término dos jogos, os atletas deverão, antes mesmo 
de saírem da quadra ou pegar em qualquer outro acessório, higienizar as 
mãos com álcool em gel ou álcool 70°, assim como os equipamentos e 
acessórios utilizados durante o jogo.

5. Da pratica da pesca na orla do CNRAC
5.1 Os sócios e atletas da pesca deverão preencher termo de responsabilidade, 

e somente após o seu preenchimento e receber orientações. Será permitida 
sua entrada e encaminhamento à área de pesca;

5.2 O sócio ou atleta deverá seguir todos os requisitos proposto pelo CNRAC, e 
fazer uso do espaço respeitando o distanciamento e sem proporcionar 
aglomerações;
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6 Atividades náuticas esportivas (Natação/Remo)

6.1 Todo atleta/sócio  deverá possuir um recipiente com álcool em gel ou álcool 70º para higienização das mãos, mesmo o 
CNRAC disponibilizando em pontos específicos;

6.2 O CNRAC disponibilizará água e sabão na área destinada a aquecimento e alongamento, para a higienização das mãos dos 
praticantes da modalidade e alunos ao seu retorno, conforme descrição relatada anteriormente;

6.3. Ainda em sua preparação e antes mesmo de adentrar em setor aquático, todos osesportistas, deverão preencher o check list 
constante no Anexo 1 diariamente. Caso esteja sentindo algum dos sintomas relatados no check list, o atleta estará 
impedido de praticar a atividade;

6.4 . Os treinos na piscina terão sempre  06 atletas por horário e a duração dos treinos será de 1 hora à 1 hora e meia, não 
ultrapassando esse limite de tempo. Os atletas ficarão 1 por raia, sendo raias impares a borda de descanso de um lado e as 
raias pares do outro lado. 

6.5. O uso do Parque Aquático pelo associado,  será controlado com pulseiras de identificação, em conformidade com os 
protocolos dos orgãos competentes.
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7 Atividades do Remo

7.1 Cada grupo de 08 (oito) atletas terá 03 dias para treinamento com barcos na água e horários específicos, 
devidamente pré-agendados conforme tabela de treinamentos (em anexo) e deliberado pelo Diretor do 
Remo;

7.2 Treinos somente no SKIFF com 08 barcos, usando 1 (um) barco por vez;

7.2 Ao retornarem para garagem, todos utilizando mascaras e permanecer com a mesma, devem proceder à 
higienização corporal, com água e sabão e após higienização dos barcos;

7.3 Cada grupo terá no máximo 45 minutos para remar e 15 minutos para higienização dos marcos e remos, 
logo em seguida deverão permanecer no ambiente da garagem, a onde chegara o segundo grupo para as 
atividades de remo;

7.4 Enquanto perdurar a pandemia não haverá lanche na garagem do remo;

7.5 Os materiais usados em atividades dos remos deverão ser higienizados e após sua higienização, será 
distribuídos pelo responsável.
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O check list deverá ser entregue ao líder do grupo/Diretor dos sócios praticantes do setor esportivo ou ao 
professor de escolinhas, quando se tratar dos alunos, que avaliará as respostas e havendo alguma 
resposta confirmando algum dos sintomas, informar ao atleta da sua impossibilidade de prática da atividade 
esportiva, orientando-o a cumprir a quarentena em casa ou a procurar um serviço de saúde;

O check list depois de preenchido deverá ser entregue na secretaria ou portaria do CNRAC

NOTA IMPORTANTE:

Cada atleta deverá preservar todo o seu material e acessórios, do acesso a qualquer outro atleta, garantindo 
que todo e qualquer contato com os mesmos somente sejam realizados pelo proprietário ou devidamente 
autorizado pelo diretor esportivo de cada área.
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AÇÕES A SEREM EXECUTADAS CONFORME TABELA DE FASES: 

Não será permitido o acesso de convidados ou visitantes; Manter inicialmente o isolamento social dos sócios 
inclusos na população de risco da doença (idosos e portadores de comorbidades). Por este motivo, 
manteremos fechadas  inicialmente a bocha, Sala de jogos de botões/sinucas e algumas áreas de 
conveniência;  estão suspensos os shows/eventos e alugueis de churrasqueiras;  A piscina social se 
manterá fechada nas primeiras fase. Está vetado o compartilhamento de objetos; Não estarão disponíveis 
as áreas infantis (Parquinho e outras áreas afins); o Distanciamento preservado de pelo menos 1 metro e 
meio entre os associados nas dependências do clube;  A TV da área do bar magueirão deverá ser mantida 
desligada para evitar aglomerações. Salvo de segunda a sexta, no horário de intervalo dos funcionários;  
Evitar mais do que 4 pessoas de cada vez nos vestiários;  Manter fechados os setores de sauna e ; Manter 
fechado o Museu de troféus.
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FASE 1  Data: 15 de julho de 2020

Áreas comum aberta,  piscina olímpica com 1 sócio por raia, tênis, pesca  na orla com restrições de 
distanciamento,  tênis de mesa,  01 canja de bocha. Demais áreas sociais fechadas.

FASE 02 Data: 01 de agosto de 2020

Lanchonete aberta com mesas espaçadas contendo duas cadeiras, piscina olímpica com 2 sócios por raia em 
bordas opostas, e piscina social com restrição de distanciamento,  salão de jogos , bocha com as 02 canjas 
abertas., churrasqueiras com restrição de números de convidados.  Demais áreas sociais fechadas.

FASE 3 Data: 15 de agosto de 2020

Retorno das atividades esportivas/social , incluindo as escolinhas. Sauna masculina e feminina fechadas. 
sociais fechadas.



    CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
     ESPORTE AQUÁTICO E TERRESTRE
   FUNDADO EM 06 DE JULHO DE 1902 

FASE 4 Data: 30 de agosto de 2010

Clube Alvares Cabral aberto observando as “Regras e sugestões da Prefeitura Municipal de 
Vitória.”

NOTA : Em todas as fases, limitar a grupos pequenos e que beneficie o distanciamento .  
Uso de mascara obrigatório. Cuidados especiais com  higienização  das mãos.   O 
material de limpeza e higienização estará à disposição dos associados durante o horário 
de funcionamento do clube (água, sabão e álcool em gel 70%);  Quaisquer sinais ou 
sintomas de doença dos associados ou contatos próximos deverão fazer com que o 
associado não freqüente o clube;  A higienização dos locais de uso dos associados será 
feita constantemente
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AÇÕES A SEREM EXECUTADAS CONFORME TABELA DE FASES: 

      Não estarão disponíveis inicialmente para os associados o campo de grama e as quadras para grupos; 
Evitar aglomerações em quaisquer áreas do Clube;  Salão de festas: será aberto  após apresentação de 
protocolo distinto e  com agendamento. Está vetado o atendimento por múltiplos profissionais 
simultaneamente; a capacidade máxima simultânea não deve ultrapassar a regra de 4m² por pessoa;   O 
uso materiais esportivos deverá ser individual ou, no máximo, de 2 pessoas do mesmo grupo familiar por 
vez;  As áreas de festa e confraternização não estarão disponíveis para cessão ou aluguel;  A Secretaria, a 
Tesouraria e outros setores administrativos estarão funcionando em horários especiais, das 08hs às 18hs. o 
associado deverá procurar utilizar ao máximo o atendimento virtual ou através do telefone ou pelo  
WhatsApp  99833-2330.
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Reforçar a importância da comunicação interna sobre a COVID 19 e notificação imediata de casos 
suspeitos para infecção humana por COVID-19.

Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o aprimoramento das ações 
do clube, quanto limpeza, higienização interna e outros aspectos de prevenção a saúde;

Sensibilizar os funcionários em relação às medidas preventivas, para orientação e acompanhamento 
sobre possíveis desvios;

Divulgar amplamente os  protocolos técnicos e informações pertinentes a prevenção e controle para os 
sócios e demais transeuntes, que frequentaram   as áreas internas do clube devidamente pré 
estabelecidas. 
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CONDIÇÃO MÉDICA DA PRESENÇA DE ASSOCIADOS NO CLUBE:

 Ausência de sinais e sintomas da Covid-19 e contato íntimo com doentes nos últimos 14 dias; o Uso obrigatório de máscaras; 

 Medição, na entrada do Clube, de temperatura corporal abaixo de 37°C; o Em hipótese alguma será permitida a entrada de 
associados que não atendam às recomendações acima.

CONSIDERAÇOES FINAIS: 

 Estamos enfrentando uma experiência inédita e desafiadora, portanto o plano que segue será ajustado após avaliação  quinzenal 
do que ocorrer em cada fase, a fim de que as correções sejam feitas para a etapa seguinte.

 Pedimos uma leitura atenta ao nosso Plano de Retorno, compreensão a respeito da gravidade do momento e entendimento de que 
todos serão limitados em nossos interesses e preferências, mas que quanto maior o nível de colaboração, mais rápida e 
segura será a retomada da tão desejada normalidade.

Por fim, gostaríamos de agradecer aos membros do Conselho Fiscal, aos demais Poderes, aos colaboradores e, principalmente, 
aos nossos associados e atletas, pelas manifestações de apoio e carinho com o CNRAC neste momento tão difícil para todos. 
Bem como aos sócios que contribuíram direta ou indiretamente, nesse momento difícil que o Alvares Cabral permaneceu 
fechado.

Esses protocolos irão  mudar os hábitos no dia a dia da Sede Social, más não vai alterar nosso espírito de amizade e união. No 
momento em que precisamos juntos, sermos iguais com nossas responsabilidades, para minimizar nosso risco até que a 
pandemia da Covid-19 esteja totalmente controlada, pedimos a ajuda de todos para esta nova etapa.


