NOSSA PRIORIDADE É A SUA SEGURANÇA

PRONTO PARA
RECEBER VOCÊ
COM SEGURANÇA

DÚVIDAS? (21) 97378-6398

Apesar da flexibilização, ainda estamos em meio a uma
pandemia. Exatamente por isso, antes de tudo...

desejamos que você e seus familiares
estejam bem de saúde, protegendo-se
e lidando com a situação da melhor
maneira possível.
No Pilates Ponto Norte, nada é mais importante do que o bemestar e a saúde de nossos alunos/pacientes. Sem isso, o nosso
trabalho perde todo sentido.
Por essa razão, aqui está tudo que você precisa saber sobre todas
as medidas que estamos implementando no Studio.
Todo o Studio foi previamente higienizado conforme orientações
do Ministério da Saúde, o que incluiu não apenas toda a área
utilizável como também materiais e equipamentos. Esse
procedimento continuará sendo refeito após cada aula e antes da
entrada de outro aluno/paciente.
Mas os cuidados começam antes mesmo da entrada do
aluno/paciente.
Foi disponibilizado tapete sanitizante para a limpeza dos sapatos,
além de um aplicador de sapatilhas descartáveis. Ao evitar que o
aluno/paciente não pise calçado no Studio, a área de entrada
estará livre de impurezas externas.

Para a proteção da saúde de todos, seja de quem trabalha, seja
de quem realiza atividades ou tratamentos, o controle de acesso
será feito por meio de medição de temperatura corporal,
mediante o uso de termômetro digital infravermelho, de acordo
com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Caso a
temperatura seja igual ou superior a 37,8 graus, vamos orientar
a pessoa a voltar para casa e observar o desenvolvimento de
possíveis outros sintomas.
Também foi instalado, na entrada, dispensador com álcool 70%
para higienização das mãos, bem como em outros pontos
estratégicos do Studio.
Além disso, o atendimento será limitado a 2 (dois) alunos/
pacientes por sessão e os intervalos serão maiores, para que
seja possível fazer a higienização antes do início de cada aula.
Como se vê, nos esforçamos ao máximo para fazer a nossa
parte e deixar você mais seguro. Mas é preciso que você
também nos ajude, fazendo a sua parte. Por isso montamos um
infográfico bem claro e explicativo.

O que isso quer dizer?
Simples...
Cada aluno/paciente, seja antigo ou novo, receberá instruções
que deverão ser fielmente seguidas, de modo a nos ajudar a
garantir a segurança de todos.

Todos os direitos reservados.

