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01 INTRODUÇÃO

o que é Covid-19?
É uma doença infecciosa causada
pelo novo coronavírus SARS- CoV-2,
que foi descoberta recentemente.
Tanto o vírus quanto a doença eram desconhecidos
antes do surto em Wuhan (China),
em dezembro de 2019.
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Quais são os sintomas?
Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca
e cansaço. Entre outros sintomas menos
comuns estão dores musculares, dor de garganta,
dor de cabeça, congestão nasal, conjuntivite,
perda de olfato e do paladar, diarreia e erupções
cutâneas. A maioria das pessoas infectadas
apresentarão sintomas leves a moderados
da doença e não precisarão ser hospitalizadas.
Outras, não apresentarão sintomas.
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Como é o contágio?
A doença é transmitida através de gotículas procedentes
do nariz ou da boca das pessoas infectadas.
Ao espirrar ou tossir, essas gotículas podem
ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos
de pessoas em contato próximo e podem se depositar
em objetos e superfícies próximas, que podem infectar
quem nelas tocar ao levar as mãos aos olhos, nariz ou boca,
embora essa forma de transmissão seja menos comum.
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02

OBJETIVOS
DO PROTOCOLO

• Zelar pelo cuidado, saúde e bem-estar dos associados,
colaboradores, árbitros e convidados praticantes
de atividades esportivas.
• Previnir, controlar e mitigar os riscos
de transmissão da Covid-19 nas atividades esportivas,
de forma a preservar a segurança e a saúde de todos.
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03 CONTROLE DE ACESSO
ÀS DEPENDÊNCIAS
DA DIRETORIA DE ESPORTES

A todos que desejarem entrar nas instalações físicas
da Diretoria de Esportes:
• Realizar aferição da temperatura,
impedindo o ingresso daqueles com temperatura acima de 37,8º C;
• Proceder a devida higienização das mãos com álcool 70% em gel ou líquido;
• Usar máscaras, durante todo o período que permanecer
nas dependências da Diretoria de Esportes;
• Limpar os calçados no tapete sanitizante,
antes do ingresso ao vestiário.
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04 HORÁRIO
DE CHEGADA

O esportista não poderá chegar com mais de 01 (uma) hora
de antecedência, evitando aglomerações
antes do início das partidas de futebol.

05 INGRESSO
AO VESTIÁRIO
Só serão permitidos no máximo 03 (três) esportistas, ao mesmo tempo,
em cada vestiário, devendo a troca de roupa, banho e outros,
ser realizada de forma rápida e observando as seguintes normas:
• Manter o distanciamento de pelo menos 01 metro entre os atletas;
• Usar obrigatoriamente máscara;
• Higienizar frenquentemente as mãos com álcool 70%
ou lavá-las com água e sabão;
• Evitar contato físico, inclusive aperto de mão.
Caso seja necessário massagem, observar a necessidade
de higienização da maca, uso de máscara e protetor facial para massagista,
lavagem das mãos e o descarte imediato do material descartável usado.
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06 LIMPEZA
E DESINFECÇÃO
DO VESTIÁRIO E BANHEIROS

A higienização e limpeza de todos os ambientes do vestiário
deverá ser reforçada durante todo o horário de realização
da atividade esportiva. Os colaboradores responsáveis
pelos serviços gerais devem priorizar a limpeza
e a desinfecção de todas as superfícies que são manipuladas
pelos esportistas com frequência, como corrimão, vasos sanitários,
maçanetas, torneiras, entre outros.
É obrigatório o uso de luvas e demais itens
de proteção individual pelos colaboradores responsáveis
pelos serviços gerais.
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07 INGRESSO
NO CAMPO DE FUTEBOL

Durante a partida de futebol, será exigido o uso de máscaras descartáveis
fornecidas pela Associação, devendo o esportista fazer uso do álccol 70%
para higienizar integralmente os membros superiores.

08 FINALIZAÇÃO
DA PARTIDA DE FUTEBOL
Após o término da partida de futebol, o atleta terá 30 minutos
para se ausentar das dependências da Diretoria de Esportes,
sendo terminantemente proibida a permanência no Balneário.
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09 MATERIAL
ESPORTIVO

Todo o material esportivo distribuído pela Associação,
deverá ser devidamente higienizado por profissional que observará
todas as regras necessárias para não propagação da COVID-19.

10 ESTACIONAMENTO
DOS CARROS
Todos os carros devem ser estacionados na área
em frente aos apartamentos, deixando livre as laterais do campo,
permitindo assim o distanciamento seguro e necessário entre os atletas,
nos instantes que antecedem as partidas de futebol.
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11 CONTATO
COM A PESSOA INFECTADA

O atleta que teve contato com pessoas infectadas, fica proibido de participar
das partidas de futebol pelo período de 14 dias, a contar do contato. Decorrido
esse período e sem apresentar sintomas, o atleta poderá retornar
às atividades esportivas. A mesma regra se aplica aos casos suspeitos
ou confirmados de COVID-19.

12 CUMPRIMENTO
DESTE PROTOCOLO
• O cumprimento deste protocolo é obrigatório para todos os associados,
colaboradores, árbitros e convidados praticantes de atividades esportivas;
• É responsabilidade de cada atleta conhecê-lo, cumprí-lo
e informar imediatamente ao Diretor de Esportes, caso observe qualquer violação;
• É responsabilidade do Diretor de Esportes disseminar este Protocolo com associados,
colaboradores, árbitros e convidados praticantes de atividades esportivas,
fazendo com que sejam cumpridas as referidas normas.

BRUNO DE SOUSA FRADE
DIRETOR DE ESPORTES

