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PROTOCOLO DE CUIDADOS SANITÁRIOS PARA EVENTO NACIONAL / SANTOS 2021 
 

A pandemia do COVID-19 gerou mudanças profundas no mundo todo e também nas atividades esportivas. 
A fim de realizar-se o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de 2021, apresentamos o seguinte Protocolo 
de cuidados a ser rigorosamente seguido por todos os envolvidos no evento. 

1. O evento será realizado, de acordo com as condições e medidas sanitárias locais, seguindo o rigoroso 

protocolo de cuidados aqui descrito. 

 
2. Serão permitidos até 2 técnicos/atleta durante os reconhecimentos e provas. Será permitido 1 

acompanhante/atleta (e apenas no caso de menores de 10 anos) durante as provas realizadas no 

Clube Internacional de Regatas.  

Não serão permitidos acompanhantes nas provas realizadas no Clube de Regatas Saldanha da Gama. 
Todos os atletas, técnicos e acompanhantes deverão se retirar do ginásio após suas provas. 
 

3. Haverá medição de temperatura de todos que ingressarem nos clubes e nos ginásios, não sendo 

permitida a entrada de qualquer indivíduo que apresente 37,8º. ou mais de temperatura, medida 

através de termômetro digital. 

 
4. Todos os indivíduos que apresentarem 37,8º ou mais, ou sintomas de tosse, dores no corpo, can-

saço, dor de cabeça ou qualquer sintoma relacionado aos quadros de COVID 19 ficam impedidos de 

entrar nos Clubes e participar do evento, devendo ser orientado a procurar uma unidade de assistência 

à saúde do município. 

 
 

5. Todos os atletas, técnicos, árbitros e participantes do staff da organização deverão apresentar Teste 

Rápido de Antígeno COVID-19, nasal ou oral NEGATIVO, realizado, no máximo, no dia anterior à 

primeira participação no evento. 

 
6. O uso de máscaras será obrigatório a partir da entrada no clube. 

As máscaras deverão ser mantidas em todos os momentos, incluindo reconhecimento de pista e 
aquecimentos. 
Será dispensado o uso de máscaras durante as apresentações, incluindo as provas de show. 
Lembramos que todas as máscaras devem ser trocadas após 2 h de uso, ou sempre que estiverem úmidas. 
Cada indivíduo será responsável pelo descarte de suas máscaras em embalagem pessoal (saco plástico 
fechado). 
 

7. Não haverá stands de expositores neste evento. Os fotógrafos atuarão durante o evento, porém sem 

stands. O contato será via whatsapp para negociações e encomendas.  

 
8. Todos deverão manter o distanciamento social mínimo de 1,5 m em todas as áreas do ginásio e 

evitar a aglomeração em qualquer ponto dos clubes. PROCURAR PERMANECER O MENOR TEMPO 

POSSÍVEL DENTRO DO CLUBE! 
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9. Todos os cuidados sanitários deverão ser mantidos pelos participantes e acompanhantes em todos 

os locais: hotéis, restaurantes, passeios ou qualquer outra situação. 

 
10. Não será permitido o consumo de alimentos ou bebidas no interior do ginásio. Somente os atletas, 

técnicos e juízes poderão beber água, em garrafas individuais. Cada atleta deverá trazer sua garrafa, 

toalha e material de higienização (álcool gel). 

 
11. Todos os participantes deverão chegar prontos para a competição, apenas sem calçar os patins, in-

clusive os quartetos e grupos de SHOW. Não será permitido o uso de vestiários, apenas os sanitários.  

 
12.  As premiações serão realizadas em horários pré-estabelecidos, com os atletas usando o agasalho 

ou malha do clube e tênis. As medalhas serão dispostas em mesa lateral, cada atleta será chamado, 

pegará sua medalha ensacada sobre a mesa, colocará a própria medalha e se posicionará para a 

foto, respeitando a distância de 1,5 m entre os demais atletas da premiação. E imediatamente se 

retira do ginásio. 

 
13. Cada equipe será responsável pelos esclarecimentos deste protocolo junto aos atletas, acompa-

nhantes e técnicos inscritos no evento. A colaboração de todos será fundamental para garantir a 

segurança e realização do evento. O não cumprimento do protocolo poderá acarretar o afastamento 

do atleta, técnico ou acompanhante do evento. 

 
14. Fica proibida a presença de público em ambos os ginásios durante todo o evento, tanto nas arquibanca-

das como em espaços que rodeiam os ginásios e nas áreas privativas de circulação no local do evento. 

 
15. Todas as medidas indicadas neste protocolo são dependentes da situação sanitária do município de 

Santos, na semana do evento, podendo ser modificadas a qualquer momento pela Prefeitura Muni-

cipal de Santos ou pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, sempre priorizando a segu-

rança de todos. 

 

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
 
 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior                                                                                  
Presidente 
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