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Estamos cheios de saudade e aguardando você e sua família 
para curtir dias incríveis em nosso parque aquático. Quando 
você vier, saiba que estamos redobrando os cuidados e 
tomando todas as medidas necessárias para cuidar da 
melhor maneira possível de você e dos seus queridos. 

A equipe Aquamania planejou e reorganizou todo o nosso 
espaço para dar play na melhor época do ano: O VERÃO!
 
Mais do que importante, conhecer e seguir as regras do 
nosso Manual de Boas Práticas é uma demonstração de 
respeito e carinho com o próximo. Vamos nessa?
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Onde não preciso usar a
máscara?

Se você estiver em uma área 
onde a máscara ficará imersa em 
água, não é recomendável o uso, 
pois isso pode comprometer sua 
capacidade respirar.

Atrações onde as máscaras 
faciais não são recomendadas:

• Seções mais profundas de 
piscinas e rio lento;
• Tobogãs.

MÁSCARAS
É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em 
todos os ambientes sociais. Não esqueça de trazer 
máscaras suficientes para toda a família durante o dia, 
combinado? 

Os visitantes devem usar máscaras faciais ou tecidos 
para cobrir o rosto quando o distanciamento social não 
for possível. 



Estamos realizando a medição da temperatura individual de 
cada visitante. 

Caso alguém apresente febre (temperatura acima de 37.5°) 
ou outros sintomas (como tosse constante, por exemplo) será 

recomendado a remarcação de sua hospedagem.

Segurança e cuidado desde a sua chegada

Com a capacidade de visitação reduzida no parque aquático, 
estamos priorizando a compra de ingressos online, garantindo que 

os requisitos de distanciamento social sejam cumpridos.

Na entrada do parque temos tapetes sanitizantes com substância 
à base de cloro, para higienização dos sapatos, e totens com 

dispenser de álcool em gel 70%, para higienização das mãos, que 
devem obrigatoriamente ser utilizados ao entrar.

Chegada

TEMPERATURA



As interações na bilheteria e caixas estão respeitando um distanciamento 
mínimo de 2 metros do balcão de atendimento, devidamente demarcado, 

e as regras de distanciamento entre as pessoas também devem ser 
observadas, evitando aglomerações. Os guarda volumes estão sendo 

esterilizados diariamente e após cada saída de visitante.

Funcionando conforme indicações do OMS – com 
distanciamento adequado entre utilizações e frequência 

reforçada na higienização e sanitização

Bilheteria
e caixaS

AtrativOs



Qualidade
da água 

A água das piscinas recebe tratamento diário, conforme 
parâmetros estabelecidos pela ANVISA e vigilância sanitária, 

respeitando todas recomendações feitas pela OMS.

Distancia-
mentO

Todos os setores e espaços de lazer foram reorganizados para 
seguir os distanciamentos indicados. Sendo assim, o local 

designado para móveis, espreguiçadeiras, conjuntos de mesas 
deve ser mantido. Em todas as áreas do parque, deve-se observar 

também o distanciamento entre as famílias, devendo haver 
interação apenas se houver um consenso comum. É importante ter 
em mente que o distanciamento social neste momento é essencial 
e devemos respeitar a opinião, o espaço e os limites individuais de 

cada um, para aproveitar ainda mais a temporada.



Praça de 
alimentação

A praça, funcionando com ocupação reduzida, segue com o 
distanciamento mínimo entre as mesas. Pode ficar tranquilo, a 

higienização é completa!
 

Todos os colaboradores do parque passaram por treinamento e, além 
de seguirem todas as normas com máximo rigor, podem auxiliar os 

visitantes caso tenham alguma dúvida. Estamos realizando a medição de 
temperatura individual de cada colaborador no início do turno de trabalho 

e toda equipe do parque aquático está, obrigatoriamente, utilizando os 
EPI’s necessários, incluindo máscaras e luvas. O álcool em gel 70% está 

disponível em todas as áreas restritas do parque, para todas as equipes, 
e a esterilização dos equipamentos e materiais de serviço é realizada 

antes e depois de cada turno.

SERVIÇOS



ATITUDES DE RESPONSABILIDADE E 
CARINHO:  QUANDO CADA UM FAZ A SUA 

PARTE, TODOS FICAM BEM.

Lave as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou 
higienize com álcool em gel 70% frequentemente.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço. Nunca com as mãos!

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Mantenha uma distância mínima de 2 metros de qualquer 
pessoa tossindo ou espirrando. 

Evite abraços, beijos e apertos de mãos.

Adote um comportamento amigável sem contato físico. 

Higienize o celular e outros acessórios pessoais de manuseio 
frequente. 

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e 
fique em casa até melhorar. A cooperação de hóspedes e 
equipe é essencial neste momento. Faça sua parte! 



Que tal fazer sua parte e ajudar coletivamente nas 
prevenções de saúde? Veja como é fácil: siga na íntegra 

as medidas descritas aqui e siga também todas as 
recomendações do Ministério da Saúde para uma 

prevenção pessoal, basta acessar o site:

coronavirus.saude.gov.br

aquamaniafoz aquamaniafoz aquamania.com.br

VAMOS, JUNTOS, CURTIR A 
MELHOR TEMPORADA DO ANO?


