
  

PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO DAS CHURRASQUEIRAS DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 

De acordo com o Decreto do Governo do Distrito Federal nº 40939, de 02 de julho 
de 2020 e nº 41214, de 21 de setembro de 2020, as churrasqueiras da ASBAC 
voltarão a funcionar, obedecendo ao seguinte protocolo: 

1. As medidas preventivas de contágio contidas no protocolo geral do Clube 
deverão ser rigorosamente cumpridas por todos que circularem na ASBAC, entre 
as quais destacam-se: 

1.1.utilização permanente de máscara facial de tecido ou descartável, 
sendo permitida a retirada apenas durante o consumo de alimentos e 
bebidas; 

1.2.manutenção de distância mínima de 2 metros entre todos, não 
sendo permitidas aglomerações; 

1.3.lavagem frequente das mãos com água e sabão e uso de álcool gel 
70%. Para isso, serão disponibilizados sabão e álcool gel em todas as 
áreas coletivas da ASBAC. Recomenda-se, todavia, que todos tenham 
em mãos uma embalagem de álcool gel de uso individual; 

1.4.aferição de temperatura na entrada do clube, sendo vedada a 
entrada daqueles que apresentem febre acima de 37,7º ou qualquer 
outro sintoma gripal; 

1.5. higienização frequente dos ambientes de uso coletivo. 

2. Redução da capacidade de pessoas permitida para cada churrasqueira, 
obedecendo aos seguintes limites: 

2.1. Churrasqueiras pequenas (nº01 a 15): máximo de 6 pessoas; 



  

2.2. Churrasqueiras médias (nº 19 e 20): máximo de 12 pessoas; 

 

2.3. Churrasqueira grande (nº16): máximo de 30 pessoas. 

3. Por enquanto, as reservas serão aceitas apenas para o período diurno (até 18 
h). 

4. Os ocupantes de uma churrasqueira não poderão se aproximar de outras 
churrasqueiras. 

5. Os percursos entre a churrasqueira e demais áreas do clube deverão ser feitos 
usando máscara facial. 

6. Não será permitida a instalação de brinquedos infláveis para evitar aglomeração 
de crianças. 

7. Todas as demais regras constantes do Regulamento de Churrasqueiras, 
disponível no site da ASBAC e na Secretaria Social, permanecem inalteradas. 

 

 


