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Măsuri pentru protejarea angajaților  

sălii tale de fitness 
 

La fel cum ai grijă de membrii, trebuie să ai grijă și de echipa ta. 
În acest sens trebuie să te asiguri că le oferi toate resursele de 
care au nevoie, dar și că limitezi cât mai mult contactul pe care 
îl au cu membrii, furnizorii sau alte persoane. 

 

§ Oferă angajaților măști și mănuși de unică folosință 
§ Amplasează dozatoare de gel dezinfectant și prosoape de 

hârtie la recepție și la îndemâna tuturor angajaților 
§ Implementează o procedură pentru contactul cu furnizorii 

(ex. aceștia pot interacționa cu angajații sălii în exteriorul 
locației, dacă este posibil) 

§ Fluidizează traficul la recepție, astfel încât să nu se formeze 
cozi la orele de vârf 

§ Elimină vânzarea de produse la recepție sau 
implementează plata cu cardul 

§ Implementează un sistem de check-in care să nu necesite 
ca membrul să se prezinte la recepție 

§ Implementează rezervări online la clase, astfel încât accesul 
să se realizeze în mod ordonat, doar cu membrii care au 
rezervare și implicit loc 

§ Antrenorii și instructorii nu ar mai trebui să aibă contact 
direct cu membrii (ex. să le corecteze poziția punând mâna 
pe ei, ci să le explice ce să facă) 
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§ Pune la punct un set de reguli de conduită pentru angajați, 
prin care să le explici cum trebuie să se comporte, cum să 
păstreze distanța minimă și faptul că este obligatoriu să se 
spele pe mâini înainte și după fiecare clasă, atunci când vin 
la lucru și nu numai 

§ Explică-le angajaților care sunt simptomele COVID-19 și 
îndeamnă-i să stea acasă dacă au aceste simptome 

§ Implementează o modalitate de a lua temperatura 
angajaților atunci când vin la sală și să-i trimiți acasă pe cei 
care au mai mult de 37 de grade 

§ Explică întregii echipe care sunt noile reguli, dar evită să 
organizezi ședințe cu mai mult de 3 persoane 

§ Întocmește un regulament în scris, pe care să-l distribui 
tuturor angajațiilor 


