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• Apenas deverão frequentar o Clube os jogadores em atividade, um Encarregado de  
 Educação no caso de praticantes menores de 14 anos, treinadores e funcionários;
• É obrigatório lavar/higienizar as mãos antes e depois de jogar;
• Nas áreas de circulação dos Clubes é aconselhado o uso de máscara;
• Deve evitar tocar na cara e partilhar garrafas de água;
• Ao tossir e/ou espirrar utilize o cotovelo, ou um lenço de papel, e deite-o no lixo;
• Se, porventura, tocar nos equipamentos do campo, tais como: rede, postes da rede,  
 cadeira do árbitro ou vedação, informe o Clube para que este proceda à sua 
 higienização;
• Recomendamos que não jogue se for considerada uma pessoa ‘grupo de risco’, seja por  
 idade, motivo de saúde ou doente crónico;
• Recomenda-se que dentro do campo de ténis, não estejam mais de 4 jogadores, e 1  
 treinador em caso de aula; 
• Implementar intervalos de 15 minutos entre cada utilização do campo (alugueres ou  
 aulas), para garantir que os equipamentos são higienizados;
• Não é permitido o uso de material didático como alvos ou cones;
• Todos os pagamentos deverão ser feitos por via eletrónica;
• As portas dos campos terão de estar permanentemente abertas evitando que os   
 utentes abram e fechem portas e portões;
• Não é permitido o Clube emprestar ou alugar equipamento como bolas ou raquetes;
• Todos os praticantes deverão chegar e sair o mais perto possível da hora do jogo;
• Não é permitida a utilização dos balneários, apenas o WC que será higienizado com  
 frequência, várias vezes ao dia;
• Levar para o Clube (campo em concreto) apenas o material estritamente necessário  
 (raquete e garrafa de água), e não trocá-lo com ninguém;


