CORONA VIRÚS COVID-19 | Newsletter Sócios
13/03/2020
Caro(a) Sócio(a)
No seguimento da nossa anterior comunicação, e de acordo com as Medidas Extraordinárias de
Contenção e Mitigação do Coronavírus – Conselho de Ministros de 12.03.2020, vimos por este
meio anunciar as medidas a tomar com efeito imediato.
Assim, todas as atividades que impliquem contacto físico serão suprimidas do Mapa de Aulas
(Boxe, Muay Thai, Kick Boxing e Judo Kids).
Também as aulas de Yoga Suspenso serão suprimidas, por não ser possível garantir a
higienização dos tecidos utilizados durante a prática.
No que respeita à lotação das aulas, esta será reduzida, de modo a garantir que o número de
pessoas no mesmo espaço permite aumentar significativamente a distância entre os
utilizadores, reduzindo assim a probabilidade de contágio.
O Jacuzzi e o Banho Turco serão também encerrados, por serem espaços confinados.
Queremos ainda reforçar a necessidade de proceder à higienização de todos os objetos
manuseados, antes e depois da sua utilização, recorrendo para tal aos pulverizadores
espalhados por todo o Clube, tomando especial atenção à desinfeção das mãos, antes de
qualquer contacto com as mucosas (olhos, nariz e boca).
Se regressou de uma área afetada ou se esteve em contacto direto, ou por intermédia pessoa,
com alguém que tenha contraído o vírus ou que esteja de quarentena, solicitamos que nos
comunique de imediato, de modo a que possamos tomar as medidas necessárias.
Informamos ainda que o Mega Craque estará encerrado durante o próximo fim-de-semana (14
e 15 de Março), de modo a que possamos efetuar procedimentos de limpeza e higienização
mais profundos e adicionais.
Para finalizar, informamos que as medidas agora tomadas, poderão em qualquer altura ser
alteradas, em função das necessidades verificadas e/ou de diretrizes governamentais, sendo
que, toda a informação a esse respeito será sempre veiculada via email, podendo também ser
consultada no Site do Mega, www.craque.com
Queremos continuar a fazer parte da sua vida

