
 

 

Quando reabrirmos as aulas presenciais no POLE HEART a 1 de Junho de 2020 teremos novas 
políticas e regras de funcionamento do estúdio em conformidade com a Direcção Geral de Saúde 
de forma a mantermos em segurança alunos e professores aquando da situação de pandemia 
do COVID 19. 
 
 

• As aulas em estúdio terão um limite de 1 pessoa por varão. Os nossos varões estão 
separados por mais de 2 metros. Por enquanto, até que seja permitido o contrário, todas 
as aulas serão reduzidas a 50% da capacidade habitual.  

 

• Há aulas presenciais em estúdio com apenas 5 alunos e aulas online em modo 
videoconferência ZOOM ilimitado. 

 

• As portas não serão abertas aos alunos até 10 minutos antes da aula. Pedimos que não 
cheguem antes desse horário ao estúdio e que saiam do estúdio o mais rapidamente 
possível após a aula. 

 

• As aulas terão um intervalo de 15 minutos para permitir a lavagem das mãos, a 
higienização e a desinfecção completa do equipamento, da sala de aula, casa de banho 
e vestiário. 

 

• Máscaras serão necessárias para entrar no estúdio. Serás solicitado a manter as 
máscaras durante a aula para a segurança de todos – se precisares respirar sem a 
máscara, solicitaremos que saias do estúdio e reserves um momento na porta de 
entrada. 

 

• A aula de Pole Dance não terá contacto físico “spotting”, a menos que um aluno esteja 
em perigo iminente. 

 

• Não há contacto entre alunos e é mantido a distância recomendada de 2 metros.  
 

• O estúdio funciona de forma exclusiva por marcação. As aulas são também 
exclusivamente efectuadas por marcação. O contacto com o estúdio é feito 
exclusivamente por email, FB, whatsapp ou telemóvel.  

 

• Ao frequentar o estúdio, aceitas o risco envolvido. Será solicitado a assinar um termo 
de responsabilidade do COVID-19. Faremos tudo ao nosso alcance para criar um 
ambiente seguro e higiénico. 

 

• Os alunos não terão permissão para frequentar às aulas se não assinarem a o termo de 
responsabilidade. 

 

• A directora e professora têm o direito de recusar o serviço ou pedir aos alunos que 
deixem a aula se recusarem seguir estas regras e diretrizes. 


