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O Clube de Karate Amicale de Alcanena, na sua responsabilidade desportiva, civil e social, vem deste

modo colocar um documento á vossa disposição com as medidas orientadoras que achamos necessárias

para o bom funcionamento do nosso Dojo. Queremos garantir a vossa confiança na nossa associação, e para

isso necessitamos da ajuda de todos (pais e Karatecas) de forma a que possamos assumir e garantir a sua

implementação para que continuemos a nossa atividade em segurança.

Mensagem do Mestre:

De forma a retomarmos a nossa atividade gradual e parcial do nosso

Clube, devemo-nos focar numa prevenção responsável adotando medidas

necessárias para receber os nossos karatecas e familiares nas melhores

condições de segurança.



GESTÃO DE ESPAÇO GERAL:
Limpar e higienizar  o espaço após os treinos (treinos no interior)

Garantir o espaço interpessoal de 3 metros

Gerir as classes com um nº reduzido de alunos e horários suficientemente 

desfasados

Não permitir que os familiares permaneçam dentro das instalações do 

Dojo (devem aguardar no exterior ou dentro do Carro)

Manter o espaço limpo, higienizado e com poucos objetos 

Higienizar todos os materiais utilizados 

Manter as janelas abertas de forma ao espaço estar o mais arejado 

possível



DISTANCIAMENTO 

E SEGURANÇA

Para os treinos no interior do Dojo iremos limitar o numero de karatecas na proporção de 4 m2 
por pessoa (máximo10 Karatecas por turma)

Os karatecas devem ser portadores de mascara de proteção (treinos no interior) e a duração 
dos treinos deverá ser de 45 minutos

Todos os Karatecas devem vir equipados de casa, somente em casos excecionais poderão 
utilizar os balneários sendo apenas permitida a entrada de uma pessoa. (exceto se for 
necessária a ajuda do respetivo familiar)

O calcado deverá ser colocado no local definido para o efeito (na sala de estar).

Ao entrar no Dojo é obrigatória a utilização de máscara e a desinfeção das mão com álcool 
gel (disponibilizado pelo Clube no local)

Á entrada será monitorizada a temperatura corporal de todos os karatecas e equipa técnica

É proibida a utilização dos balneários



PLANO DE CIRCULAÇÃO
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Hombu Dojo - Zona de treino principal

Zona de treino exterior 

Zona de treino exterior 

Observações:

Os familiares devem deixar o Karateca junto

ás 2 entradas disponíveis. Devendo ser apenas este

entrar nas instalações e dirigindo-se de seguida

para o local de treino.

Toda a comunicação com o Mestre pela

parte dos familiares, será feita no final dos treinos

no exterior junto ás entradas.
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Zona de desinfeção e depósito de calçado

Zona de espera (familiares)

Sala de isolamento

6 Sala de isolamento
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• Dentro do recinto apenas é permitido 

estacionar na lateral do lado direito do Dojo

• Com a maior afluência de pessoas no recinto 

aconselhamos a uma circulação mais 

cuidadosa.

• Caso o estacionamento esteja cheio 

aconselhamos a estacionar no exterior do 

recinto, de uma forma segura e responsável. 

NORMAS DE ESTACIONAMENTO

Tendo em conta estas medidas que implementaremos em 

conjunto com o bom senso, em principio não haverá problemas com 

o estacionamento pois teremos 15 minutos de intervalo entre os 

treinos. No entanto fica aqui alguns conselhos caso haja dificuldades 

no estacionamento.



Devemos evitar ao máximo o contato físico

dentro e fora do tatami, tal como cumprimentos

e beijos (utilizaremos a saudação tradicional

Japonesa- curvatura do tronco)

Devem trazer um recipiente com água para

evitar a utilização de torneiras.

Sendo o voluntariado o motor do

associativismo, contamos com o apoio de todos

para conseguirmos implementar estas novas

rotinas até que voltemos á normalidade. Iremos

necessitar de voluntários para a ajuda na limpeza

e desinfeção das instalações e equipamentos.

Juntos...conseguiremos…OSU

Todas estas medidas serão alvo de monitorização

para reajustamento de acordo com novas diretivas

impostas pela DGS e pelos organismos gestores do

desporto em Portugal.

DEVEMOS TAMBÉM
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