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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 60/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Academias e modalidades aquá�cas.

ASSUNTO: Protocolo sanitário complementar a NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/AGEVISA-SCI,
para intensificar as ações de prevenção relacionadas à Covid-19.

 

Considerando o Decreto Nº 25.049, de 14 de maio de 2020, que ins�tui o Sistema de Distanciamento
Social Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus
- COVID19. O critério de fases (1, 2 3 e 4) busca organizar e adaptar à nova ambientação, a par�r da
Fase 2 é necessário seguir critérios para funcionamento dos estabelecimentos e/ou a�vidade.

Para o funcionamento das a�vidades aquá�cas, segue Nota Técnica com protocolo sanitário
complementar a NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/AGEVISA-SCI.

 

ATIVIDADES AQUÁTICAS

Não há relatos na literatura da contaminação pelo novo coronavírus por água de piscinas desde
que essas estejam tratadas com as soluções desinfetantes próprias para piscinas, como o uso de
cloro;

Em qualquer ambiente aquá�co a aerossolização é muito maior do que em outros ambientes,
podendo dessa forma carrear o vírus além das distâncias estabelecidas para áreas fora do
ambiente aquá�co (durante a natação, e outros esportes aquá�cos incluídos). Além desse fato, é
importante reforçar, que embora a infec�vidade na água possa ser baixa, o deslocamento do
banhista de sua residência ao ambiente aquá�co, a proximidade de banhistas, os alojamentos,
banheiros e outros locais relacionados, possuem maior risco por maior exposição a gotas
respiratórias e por contato;

O spray respiratório ao nadar simula a tosse e os espirros e podem ter uma amplitude de contágio
semelhante;

Todos os cuidados no tratamento, limpeza e manutenção da água do tanque de água da piscina
devem ocorrer de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
São eles:

1. O tratamento, limpeza e manutenção da água dos tanques das piscinas, deverão ser efetuados
diariamente e controlados mediante Ficha de Controle Químico e Temperatura no Tanque D’Água
da Piscina. O tratamento da água do tanque obje�va manter a sua qualidade esté�ca,
(cristalinidade, sem resíduos e sem odores desagradáveis) e a qualidade sanitária, bem como
mantê-la saudável e segura para a saúde dos usuários e demais pessoas;

2. A água do tanque das piscinas deve estar sempre obedecendo aos limites recomendados pelos
Órgãos Controladores da Saúde e do Meio Ambiente;

3. A análise microbiológica da água deverá ser realizada, se possível mensal ou trimestralmente, até
novas fases do decreto Estadual, quando do controle de circulação do novo coronavírus no Estado.
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O resultado da análise deverá ser afixado em local de fácil visualização e acesso aos usuários;

4. A coleta da água para análise e emissão de laudo técnico �sico-química da água, obedecerá às
exigências dos Órgãos Controladores da Saúde e do Meio Ambiente;

5. Os produtos u�lizados para tratamento, limpeza e desinfecção da água dos tanques das piscinas
do estabelecimento, deverão apresentar o registro no Órgão competente (ANVISA);

Na entrada do estabelecimento, deve ser disponibilizado dispensador com álcool 70% ou
preparações an�ssép�cas para higienização das mãos bem como em outros pontos estratégicos
do estabelecimento;

Impedir a par�cipação de crianças até 12 anos de idade;

É vedada a permanência de usuários que não estejam realizando a�vidades ou fornecendo os
treinamentos/aulas, antes, durante ou depois das aulas;

É obrigatório o uso de máscaras por todos os frequentadores da academia. Exceto quando
es�verem realizando a�vidades submersas;

Os alunos deverão chegar no horário específico do treinamento/aula para evitar aglomerações,
com duração de 45 minutos e 15 minutos para completa limpeza e desinfecção entre as aulas;

As piscinas devem ser organizadas com faixas, adesivos impermeáveis, separadores de raia e afins
para que a u�lização deva ser de no máximo 9 (nove) pessoas (alunos, atletas e afins), sendo o
professor a décima pessoa permi�da no recinto, fica vedada a par�cipação de aulas com público
total superior a dez pessoas (incluindo professor);

O distanciamento social de no mínimo 2 (dois) metros, deve ser dobrado, quando da necessidade
de re�rar a máscara (dentro da piscina);

Durante as a�vidades, professores/instrutores devem manter distanciamento dos alunos, evitando
qualquer �po de contato �sico;

Nos demais ambientes em que haja socialização com o uso de máscara o distanciamento mínimo
permanece de 2 (dois) metros;

O uso pessoal de todo material (pranchas, toalhas, toucas e outros) u�lizado na natação deve ser
trazido de casa já higienizado. Não disponibilize materiais para uso cole�vo;

Excepcionalmente, para o uso das piscinas, poderá ser u�lizado os ves�ários para trocas de roupas
molhadas por roupas secas, devendo ser respeitado a capacidade do local e o distanciamento de 2
(dois)  metros entre as pessoas;

Preferencialmente, recomendar o menor uso de ves�ários, vindo já trocado de casa, com um
roupão, tanto para chegar até a piscina e após a sua saída;

Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 70% gel para que os alunos usem
antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina;

Recomende para que alunos evitem levar as mãos ao rosto durante os treinos;

É obrigatório o uso de chinelos individuais no ambiente de prá�cas aquá�cas;

Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de
forma individual;

Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina;

Vedada a u�lização de materiais que possuem dificuldade para limpeza constante, como por
exemplo as que contém super�cies porosas;

Fechar as áreas da piscina que não são propícias ao distanciamento social, como banheiras de
hidromassagem e saunas, playgrounds e áreas de recreação aquá�ca com alto contato;
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Os estabelecimentos a que se referem a presente Nota Técnica deverão adotar todas as demais
medidas de segurança em ambientes cole�vos (exceto piscinas) orientadas pela NOTA TÉCNICA
Nº 34/2020/AGEVISA-SCI, disponível h�p://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/ins�tucional/notas-
tecnicas/;

No caso de piscinas u�lizadas para tratamentos de saúde, o paciente deve usar máscara e o
profissional usar máscara e protetor facial ou óculos.

 

EDILSON BATISTA DA SILVA

Diretor Execu�vo AGEVISA

Documento assinado eletronicamente por EDILSON BATISTA DA SILVA, Diretor(a) Execu�vo(a), em
15/07/2020, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0012451958 e o código CRC FD750694.
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