
PROTOCOLO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL  

 

DIRETRIZES  PARA FUNCIONÁRIOS  PARA CLIENTES  

   

Público ou imprensa não poderão 

acompanhar às atividades. A 

relação com a imprensa deve ser 

feita em local reservado com 

distanciamento e uso de máscaras.  

N/A  Obrigatório 

Pessoas em situação de alto risco, 

com idade superior a 60 anos ou 

acompanhado de uma ou mais das 

condições de obesidade, diabetes e 

doença cardiovascular não devem 

participar.  

Recomendável  Recomendável  

Todas as pessoas presentes na 

área das competições devem ser 

orientadas a manter distanciamento 

consciente com uso de máscaras 

quando não alterar o desempenho. 

Deve ser sempre enfatizado a 

possibilidade de transmissão por 

pessoas pré-sintomáticas desde 

que o distanciamento não seja 

respeitado.  

Obrigatório Obrigatório 

É aconselhável a recomendação de 

distanciamento consciente na 

comunidade com uso de máscaras 

e redução do tempo de exposição 

quando estiverem agrupados na 

comunidade ou mesmo no ambiente 

intradomiciliar.  

Recomendável  Recomendável  

 

2. HIGIENE PESSOAL  

DIRETRIZES  PARA FUNCIONÁRIOS  PARA CLIENTES  

   

Estabelecer programa de 

comunicação junto aos jogadores 

das equipes para realizar 

recomendações sobre os cuidados 

que a população necessita manter 

para reduzir os riscos de 

transmissão comunitária e 

intradomiciliar, sempre destacando 

o uso de máscaras e o 

distanciamento consciente.  

Recomendável  N/A 

 



 

 

3. COMUNICAÇÃO  

DIRETRIZES  PARA FUNCIONÁRIOS  PARA CLIENTES  

Orientação dos profissionais sobre 

os sintomas mais comuns e formas 

de transmissão.  

Obrigatório N/A  

 

4. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE  

DIRETRIZES  PARA FUNCIONÁRIOS  PARA CLIENTES  

Todos os profissionais serão 

previamente testados para doença 

aguda por PCR e testes sorológicos 

para evidenciar doença pregressa. 

É recomendado a repetição do PCR 

a cada 5 ou 7 dias entre os atletas.  

Recomendável  Recomendável  

Entrada única nas dependências 

com controle de acesso com 

medida de temperatura e anamnese 

sobre a presença dos sintomas 

mencionados, bem como do contato 

prévio com pessoas com 

diagnostico de COVID. Casos sus-

peitos são submetidos à avaliação 

médica seguido de afastamento 

caso se aplique.  

Recomendável  N/A  

Casos suspeitos devem ser 

submetidos ao teste de PCR e a 

fonte de contágio deve ser 

rastreada para evitar sua 

disseminação a outros profissionais 

ou na comunidade.  

Recomendável  N/A  

Cada clube deve manter um registro 

de casos suspeitos, testes 

realizados e diagnósticos 

confirmados com análise periódica 

para evitar sua disseminação.  

Recomendável  N/A 

 


