
 

 
 

NORMATIVO DOS TREINOS E CURSO DE NATAÇÃO 
 

Conforme estipulado no protocolo da Prefeitura de São Paulo, os treinos e o curso de Natação 

somente poderão receber atletas ou alunos em horário reduzido, com atividades adaptadas e 

redução no número de participantes por raia 

 

Estão sendo utilizadas como referência as orientações de órgãos da Saúde, Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos e protocolo da Prefeitura de São Paulo. De acordo com 
estudos publicados, o coronavírus não sobrevive nas piscinas tratadas e, portanto, não ocorre a 
contaminação dentro da água. Segundo a OMS, a piscina é considerada um ambiente seguro 
devido ao tratamento com cloro. 

A AABB São Paulo está seguindo as orientações dos órgãos da Saúde para tratamento da água 

das piscinas, realizando exames laboratoriais periódicos e controles rigorosos. 

 

 

HORÁRIOS DE AULAS E TREINOS 

 

Natação Competitiva:  

www.aabbsp.com.br/competitivos/modalidade-competitiva-natacao 

 

Curso de Natação:  

www.aabbsp.com.br/natacao  
 

 

 

EXAME MÉDICO E QUESTIONÁRIO 

 

• Antes de iniciar os treinos, os alunos ou atletas deverão com o exame médico e a triagem 

dermatológica em dia, bem como preencher um questionário e assinar um termo de 

responsabilidade, disponível com os professores / técnicos. 
 

 

 

NORMAS PARA A PRÁTICA DA NATAÇÃO 

 

• Não poderão participar dos treinos os alunos ou atletas com sintomas do coronavírus 

(problemas respiratórios de médio a grave, febre, tosse, dificuldade para respirar, entre outros); 

ou atletas que tiveram contato com alguém com coronavírus nos últimos 14 dias.  

 

• Caso algum aluno ou atleta apresente sintomas característicos da doença, deverá realizar o 

teste diagnóstico para detecção do vírus, RT-PCR, deverá aguardar no mínimo 14 dias após o 

início dos sintomas e pelo menos 72h assintomático para retornar. 

 

• Caso tenha sido infectado com o coronavírus, o atleta deverá cumprir o período recomendado 

de quarentena/isolamento. No retorno, deverá apresentar atestado médico comprovando que 

está apto para a prática esportiva. 

http://www.aabbsp.com.br/competitivos/modalidade-competitiva-natacao
http://www.aabbsp.com.br/natacao


 
• Cada turma de alunos ou atletas encontrará com seu técnico na área de acesso à piscina 
externa, respeitando o espaço demarcado com o distanciamento necessário.  
 

• O aluno ou atleta deverá aguardar a finalização dos procedimentos de higienização realizados 

pela equipe da limpeza ao término de cada período de treino, não podendo entrar na piscina sem 

a devida liberação do professor/técnico. 

 
• Após a entrada, todos os alunos e atletas deverão se dirigir diretamente à piscina, nos lugares 
previamente demarcados, para o início dos treinos/aulas. 
 
• Em todas as atividades dentro e fora da água, haverá um distanciamento mínimo entre os 
alunos/atletas/profissionais.  
 

 

 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA 

 

• Será obrigatório passar pelo lava-pés e utilizar chinelo na área da piscina. 
 
• O uso de máscara será obrigatório fora da piscina, conforme legislação vigente. Assim, ao sair 
da água, o associado deverá colocar imediatamente a máscara. 
 
• Não faça contato físico com os demais nadadores ou profissionais, sob qualquer situação. 
 
• O Clube não fará o empréstimo de qualquer tipo de material esportivo. 
 
• Higienize as mãos antes e depois das atividades, e sempre que possível evite colocar as mãos 
no rosto. 
 
• Por questão se segurança pedimos que o associado traga a sua garrafa de água, 

preferencialmente identificada com nome.  

 
• Por questão de segurança, recomendamos que as bolsas e os pertences permaneçam no carro; 
caso isso não seja possível, os armários poderão ser utilizados, porém deverão ser higienizados 
antes de serem usados. 
 
•  Deve ser evitado tocar em bancos, equipamentos e acessórios sem necessidade. 
 
 


