
 

 
 

NORMATIVO PARA ENTRADA DE PÚBLICO 

NOS JOGOS OFICIAIS DE FUTSAL DA AABB  
 
 

Conforme medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Federação 

Paulista de Futsal, foi aprovada a presença de público em eventos oficiais de futsal, 

com limite de público no ginásio. Seguem os procedimentos adotados pela AABB        

São Paulo nos jogos oficiais. 

 

PROCEDIMENTO PARA ACESSO DE PÚBLICO AO GINÁSIO "A” 

 

• Será necessária a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo 

(com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da 

Janssen). 

 

• Serão aceitos somente comprovantes originais impressos ou as versões digitais 

dos aplicativos oficiais ConectSUS ou Poupatempo Digital. 

 

• As pessoas que ainda não tiverem concluído o esquema vacinal deverão apresentar 

um comprovante da primeira dose e um teste negativo para Covid-19 do tipo PCR 

realizado em até 48 horas antes do ingresso no evento, ou um teste negativo de 

antígeno realizado nas últimas 24 horas.  

 

• Menores de 12 anos que ainda não estiverem vacinados poderão acessar o ginásio, 

porém deverão estar acompanhados de pais ou responsáveis que apresentarem o 

comprovante com esquema vacinal completo ou o teste negativo para Covid-19. 

 

• Para os visitantes, a apresentação do comprovante ou teste negativo será feita 

na Portaria 2 – Serviços (localizada na rua lateral do Clube), a partir de 30 minutos 

antes do jogo. Também é obrigatória a apresentação de documento de identidade com 

foto. Menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e 

portar documento de identidade com foto. Não é permitida de visitantes com veículos. 

 

• Já os associados deverão se identificar no Departamento de Esportes. 

 

• Associados e visitantes que estiverem aptos a entrar no ginásio receberão uma 

pulseira de identificação. 

 

 



• Associados e visitantes deverão utilizar a entrada única a ser disponibilizada para 

acesso ao Ginásio “A”, localizada entre a Lanchonete Sport Burger e a Pizzaria Bella 

Mordida. 

 

• Não será permitido o acesso ao Ginásio “A” pelos portões do piso superior (Praça 

Celso Condé Kneip) ou pelas entradas das laterais esquerda ou direita da dependência. 

 

• Haverá limitação da capacidade do público de acordo com a categoria e a data de 

realização de cada jogo. 

 

• Será obrigatório utilizar máscara de proteção facial durante a permanência no 

ginásio, bem como manter o distanciamento entre as pessoas. Deverão ser 

respeitados ainda os demais os protocolos de segurança e higiene em vigor no Clube. 

 

• Recomendamos que o consumo de alimentos e bebidas seja realizado fora do 

ginásio. É proibida a entrada no ginásio com bebidas alcoólicas. 

 

• Os sanitários disponíveis ao público estão localizados na lateral direita do Ginásio “A” 

(lado do Memorial da AABB e da Arena Esportiva).  

 

• A saída do Ginásio também será feita exclusivamente pelo acesso localizado entre a 

Lanchonete Sport Burger e a Pizzaria Bella Mordida.  

 

 


