
• O associado deverá agendar as sessões de fisioterapia, entrando em contato previamente com a recepção do 
Departamento Médico.

• Caso não possa comparecer, desmarque com antecedência de pelo menos 24 horas, para proporcionar a 
oportunidade de tratamento a outro associado.

• Chegue exatamente no seu horário de atendimento, e aguarde ser chamado, preferencialmente do lado de fora do 
Departamento Médico.

• Para atendermos a todos com segurança, os horários serão seguidos rigorosamente (não haverá “encaixes”).

• Em função da necessidade de distanciamento e para uma maior segurança, o número de atendimentos na 
Fisioterapia será limitado a 3 pessoas na sala.

• Não será permitida a entrada de acompanhante durante o tratamento

• Permaneça com a máscara durante todo o tempo em que estiver em tratamento na Fisioterapia. 

• Neste primeiro momento, recomendamos que todos já venham trocados e, ao término da sessão, troquem-se e 
tomem banho em segurança nas suas residências. 

• 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. 

• Limpe suas mãos e higienize os acessórios, antes e depois do uso. 

• Serão disponibilizados borrifadores e papel toalha na sala, para a higienização dos acessórios de fortalecimento e 
propriocepção.

• Evite tocar nos balcões ou materiais sem necessidade.

• Não poderão participar das sessões de Fisioterapia: os associados do grupo de risco (idosos, hipertensos, 
diabéticos, pessoas com insuficiência cardíaca, renal, respiratória crônica, gestantes, imunodeprimidos, etc.); 
associados com sintomas do coronavírus (problemas respiratórios de médio a grave, febre, tosse, dificuldade para 
respirar, entre outros); ou associados que tiveram contato com alguém com coronavírus nos últimos 14 dias. Caso 
necessário, entre em contato com o Departamento Esportes e peça orientação por telefone.

• Caso algum associado apresente sintomas característicos da doença, deverá realizar o teste diagnóstico para 
detecção do vírus, RT-PCR. Se isso não for possível, deverá aguardar no mínimo 10 dias após o início dos sintomas e 
pelo menos 72 horas assintomático para retornar.

• Caso tenha sido infectado com o coronavírus, o associado deverá cumprir o período recomendado de 
quarentena/isolamento. No retorno, o associado deverá apresentar atestado médico comprovando que está apto 
para a prática esportiva.
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