NORMAS DE UTILIZAÇÃO SMART FIT - COVID 19
Como sabemos, a nossa vida não voltou ao normal. Por isso, adotamos diversas medidas para que você e
nossa equipe possam frequentar a academia com segurança. Portanto, ao frequentar a unidade durante o
período da pandemia você deve seguir as seguintes normas:
1. É obrigatório agendar previamente seu dia e horário de treino, conforme informações disponíveis em
www.smartfit.com.br/voltamos;
2. Você não deve frequentar a Smart Fit se estiver com sintomas (Tosse, Febre, Coriza, Dor de garganta e
Dificuldade para respirar).
3. Você concorda em ter sua temperatura auferida por nossos colaboradores todas as vezes em que
frequentar uma unidade Smart Fit, antes de seu ingresso na unidade, por meio de termômetro digital
infravermelho. Caso a temperatura esteja acima de 37,8°, não será permitida a entrada no
estabelecimento. Você reconhece que essa conduta não implica em qualquer constrangimento e/ou
dano, pois obedece as melhores práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e
Ministério da Saúde.
4. É obrigatório o uso de máscaras faciais por alunos e colaboradores, não sendo permitido o ingresso no
estabelecimento sem sua utilização. A máscara deverá estar de acordo com as Orientações Gerais da
ANVISA, ou seja:
● Ter 21cm de altura e 34cm de largura;
● Duplo tecido cobrindo totalmente a boca e o nariz e estando bem ajustada ao rosto, sem deixar
espaços nas laterais;
● Ser feita dos seguintes tecidos recomendados: Tecido de Saco de Aspirador, Cotton (composto
por poliéster 55% e algodão 45%), Tecido de Algodão, ou Fronhas de Tecido Antimicrobiano.
● Somente será permitido o uso de face shield ou similares em conjunto com a máscara de tecido.
5. Recomendamos que você leve seus pertences de uso pessoal, tais como, toalha, squeeze, etc. Não será
permitido o compartilhamento de pertences dentro da unidade Smart Fit.
6. É obrigatório higienizar os equipamentos utilizados por você, antes e depois da utilização, sem prejuízo
da limpeza promovida regularmente pela Smart Fit. O material para limpeza será disponibilizado pela
Smart Fit.
7. É proibido revezar equipamentos, ainda que entre pessoas que sejam do mesmo núcleo familiar ou que
residam na mesma casa.
8. Estas Normas de Utilização - COVID são um aditivo às Normas de Utilização da Smart Fit, disponíveis
em https://www.smartfit.com.br/contratos, permanecendo válidas e aplicáveis todas as demais
disposições das Normas de Utilização Smart Fit, no que não conflitarem com este aditivo.
9. Além das normas mencionadas no item 8, integram as Normas de Utilização da Smart Fit, quaisquer
avisos e orientações oficialmente disponibilizados pela marca, por exemplo: (i) cartazes afixados no

interior das unidades; (ii) avisos sonoros da rádio Smart Fit; (iii) instruções verbais de nossos
colaboradores.
10. O não cumprimento de quaisquer das Normas de Utilização Smart Fit, inclusive as mencionadas no item
8 e 9 deste instrumento, poderá acarretar na advertência, verbal ou escrita do aluno, ou até mesmo a
rescisão do contrato, nos termos do item 1.11 e 1.12 das Normas de Utilização Smart Fit disponíveis em
https://www.smartfit.com.br/contratos.

