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PORTUGUESE 

REGRAS E REGULAMENTOS DA PRAIA DA CIDADE 2020 
A temporada de praia de 2020 será muito diferente dos anos anteriores.   

O Estado de Massachusetts emitiu Normas e Diretrizes de Segurança para Praias devido ao 
COVID - 19. Pedimos sua paciência enquanto respeitamos as novas diretrizes de segurança 
devido ao COVID - 19, além das regras anteriores padrão da praia para o verão.  
 

Todas as praias de Framingham são abertas e gratuitas para os residentes de Framingham, do amanhecer ao 
anoitecer, mas não são constantemente vigiadas. Ajustes podem ser feitos dependendo dos recursos 
disponíveis, financiamento e equipe. 
 

• HORARIOS DE FUNCIONAMENTO:  Os salva-vidas estarão de plantão diariamente de 1/7/20 a 8/9/20, 
das 10:00 às 17:00. 
Por favor, remova seu veículo do estacionamento antes das 17:00. 

• QUALIDADE DA ÁGUA: Testes de qualidade da água são realizados semanalmente de 1/7/20 a 8/9/20. 
A natação pode ser proibida devido à má qualidade da água, conforme definido pelas normas mínimas 
estaduais para as praias balneares: 
https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/th/105cmr445_0.pdf 

• SOMENTE PARA MORADORES: Passe gratuito e acesso à Praia para Famílias somente para 
MORADORES DE FRAMINGHAM.  
Etiqueta de praia e identidade do morador necessários para registro e admissão. Garanta a sua 
etiqueta de Praia para Famílias grátis em www.FraminghamRec.com É necessária uma etiqueta de 
praia por unidade familiar (máximo de 10 pessoas da mesma unidade familiar) e deve ser apresentada 
na chegada à praia. 

• JUVENTUDE:  TODOS OS JOVENS com menos de 15 anos devem estar acompanhados por um adulto 
com mais de 21 anos. Todas as crianças que não são treinadas em usar banheiros devem usar fraldas 
de natação.  

• MÁSCARAS / COBERTURAS FACIAIS:  Máscaras são necessárias em áreas comuns, como 
estacionamentos, banheiros e passarelas. Você pode remover máscaras na área de visitas designada e 
deve remover ao nadar. 

• DISTANCIAMENTO SOCIAL:  Mantenha 6 pés (approximadamente 1.80 metros) entre você e outra 
pessoa - em terra E na água. Quando estiver na área designada, mantenha os 12 pés 
(approximadamente 3.60 metros) do próxima grupo. 

• ÁREAS DE VISITA: Existem 30 áreas de visita designadas disponíveis em cada praia, baseado por ordem 
de chegada. As áreas estão localizadas na areia E na grama. As áreas podem acomodar até 10 pessoas 
da mesma unidade familiar. As áreas NÃO podem ser combinadas para formar grupos maiores. Por 
favor, fique na sua área de visita designada quando não estiver desfrutando da água. 
  

https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/th/105cmr445_0.pdf
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• GRUPOS:  Nenhum grupo maior que 10 pessoas. 
• BANHEIROS:  Os banheiros estão abertos apenas durante o horário em que a equipe está trabalhando. 

Os banheiros são designados para 1 usuário por vez. Mantenha 6 pés entre você e outra pessoa 
quando estiver na fila. Ajude a manter a água limpa e use as instalações quando necessário. 

• CHUVEIROS E VESTIÁRIOS:  Chuveiros/ vestiários não estão disponíveis, portanto, planeje 
adequadamente. 

• ÁREA DE NATAÇÃO:  Nade apenas na área designada. Nenhum mergulho ou entrada de cabeça na 
água. Não é possível nadar em áreas designadas como não-nadadoras.  

• NÃO NADADORES:  Não nadadores de todas as idades devem permanecer em áreas onde possam 
ficar de pé e podem ser solicitados a realizar e passar em um teste de natação antes de serem 
autorizados no fundo.  

• DOCAS:  As docas destinam-se apenas ao uso de salva-vidas. Por favor, não nade embaixo ou fique 
pendurado nas docas. 

• ROUPA PARA BANHO:  As roupas de banho devem ser usadas e estão sujeitas ao critério do salva-
vidas. Não é permitido nudez.  

• LIXO:  Favor sempre seguir nossa apólice sobre Trazer/ Levar suas coisas.  As lixeiras se enchem 
rapidamente e destinam-se apenas a itens pequenos, não ao lixo de piquenique  

• DISPOSITIVOS DE FLUTUAÇÃO:  Uso de quaisquer auxiliares de flutuação ou dispositivos de natação 
(incluindo, entre outros, Dispositivos Flutuantes Pessoais, máscaras, nadadeiras, snorkels, bóias, asas 
de água etc.) é estritamente proibido. 

• ÁLCOOL:  Não são permitidas bebidas alcoólicas na propriedade da cidade, incluindo as praias. 
• MÚSICA:  O uso de aparelhos de som para carros não é permitido. Por favor, use dispositivos 

auditivos pessoais. 
• ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO:  Não são permitidos cães / animais na praia ou no balneário. 
• BICICLETAS:  As bicicletas devem ser deixadas no suporte de bicicletas. 
• JOGO DE BOLA:  Não é permitido jogar bola de nenhum tipo (incluindo, entre outros, Frisbee, KanJam, 

catch, futebol, etc.). 
• ÁREA DE ESTACIONAMENTO / PRAIA:  Não é permitido grelhados / churrascos, ou permanecer 

passando tempo no estacionamento.    
• FUMAR:  Não é permitido fumar ou vaping na praia ou no balneário. 
• PESCARIA:  Pesca (inclusive redes) não é permitida. 
• PASSEIOS DE BARCO:  A área da praia e as docas não podem ser usadas como área de lançamento / 

descarregamento para qualquer barco ou embarcação. 
• Por favor, SEJA GENTIL com os trabalhadores na praia. Eles não criam as apólices e estão aqui para 

sua segurança.   
• O abuso contínuo de um indivíduo ou grupo resultará na perda de privilégios na praia. 
• A cidade de Framingham não será responsável por nenhum artigo perdido, danificado ou roubado 

durante a sua visita.  
• Para mais informações e uma lista completa de programas, regras e políticas para o verão, visite 

www.framinghamrec.com 

Tenha um verão seguro e obrigado por sua cooperação! 


