
PROTOCOLO DE REABERTURA 

DO CLUBE 
Medidas de segurança Covid-19 

ATUALIZAÇÃO Nº 01 

REABERTURA DOS RESTAURANTES E LANCHONETES 

  
Conforme Portaria nº683 de 27/06/2020 da Prefeitura da Capital, os 

Bares, Restaurantes e Lanchonetes de Clubes teriam regulamentação 

dentro dessa Portaria e deveríamos aguardar liberação específica.  

 

Felizmente, nesta semana, tivemos entendimentos em reunião por via 

digital através do Sindiclube e a deliberação para seguirmos a Portaria 

nº696 de 04/07/2020, que disciplina entre outros o Protocolo de 

Reabertura do Setor de Bares, Restaurante e Similares. 

 

A seguir transcrevemos os principais pontos disciplinadas na Portaria 

nº696 que deverão ser observadas: 

 Reduzir a densidade ocupacional, limitada a ocupação 

interna dos estabelecimentos a 40% de sua capacidade 

máxima, enquanto a Cidade de São Paulo encontrar-se na 

classificação amarela do Plano São Paulo, e a 60%, enquanto 

encontrar-se na classificação verde; 

 Deixar em evidência a indicação de distanciamento mínimo 

de 1,5 metro entre as pessoas, bem como a orientação sobre 

o uso obrigatório de máscaras nas dependências do 

estabelecimento. 

 Manter uma disposição temporária com menos mesas e 

assentos, de tal modo que o espaçamento entre mesas seja 

de no mínimo 2 metros, e entre cadeiras de mesas 

diferentes, de pelo menos 1 metro. 



 

 

 Está vedada a concentração de grupos com mais de 6 pessoas 

em uma só mesa e a interação ou proximidade entre grupos 

alocados em mesas distintas (respeitadas as regras de 

distanciamento). 

 Apenas é admitida a consumação de clientes, no interior dos 

estabelecimentos, se estiverem sentados. 

 Não permitir aglomerações em nenhuma hipótese, 

adotando-se essa normativa como princípio geral em todas 

as atividades do estabelecimento. 

 Realizar marcações no piso nos locais onde são formadas 

filas, como nos buffets de autosserviço, balcões de 

atendimento, caixas de pagamento, e sanitários, orientando 

os clientes e funcionários a posicionarem-se a 1,5 metro de 

distância um do outro. 

 Outros pontos não transcritos aqui também deverão ser 

observados a exemplo dos EPI’s de funcionários e dos 

usuários. 

 O restaurante e lanchonete funcionarão por 6 horas. 

 

Contamos com a compreensão e colaboração dos Associados para 

observar e cumprir os Protocolos de Segurança, preservando assim a 

sua Saúde e a do Próximo.  

 

À medida que a situação for evoluindo os Protocolos serão 

atualizados. 

 

Diretoria Executiva 

Cooper Clube – O Clube da Família 

08/07/2020 

 



 

 

 

RESTAURANTE E LANCHONETE DA SEDE SOCIAL 
 

 Nas Áreas Internas e no Espaço de Convivência o lay out das 

mesas e cadeiras foram redistribuídas conforme Protocolo. 

 

 Nesta fase não será permitido o jogo de baralho nestas áreas. 

 

 A Lanchonete estará servindo lanches, salgados e porções, 

porém com opções reduzidas.  

 

 O Restaurante estará servindo a opção de obentô (refeição 

embalada), opções do cardápio do dia servidos já montados 

nas bandejas. Não teremos o self service. 

 

 As bandejas já montadas com as opções do cardápio do dia 

serão servidos nas mesas pelas atendentes. 

 

 O horário de funcionamento do Restaurante e da Lanchonete 

será das 11:00 horas às 17:00 horas, e o serviços serão 

encerrados às 16.30 hs. 

 

 As refeições, lanches e bebidas poderão ser consumidas nas 

Áreas Internas do Restaurante e também no Espaço de 

Convivência. 

 

 

 



 

 

 

RESTAURANTES E LANCHONETES DOS DEPTOS 
 

 Os Restaurantes e Lanchonetes dos Departamentos deverão 

observar os mesmos Protocolos estabelecidos para o 

Restaurante e Lanchonete da Sede Social 

 

 

 

 


