
PROTOCOLO DE CUIDADOS SANITÁRIOS PARA EVENTO NACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO DE PATINAÇÃO DE VELOCIDADE - ETAPA RUA 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 - Etapa Rua 2021, apresentamos o seguinte
Protocolo de cuidados a ser rigorosamente seguido por todos os envolvidos no evento.

CARACTERÍSTICAS DO EVENTO
● Arena de evento: Estacionamento da Torre Digital em Brasília (DF);
● Percurso de prova: a ser definido pela organização;
● Área de atletas: Será definido os espaços de cada Equipe com seus respectivos atletas;
● Área de técnicos:  local definido para acompanhar a prova em competição;
● Área de aquecimento: acesso apenas para atletas que estarão na próxima prova;
● Todas as provas serão realizadas em ambiente aberto;
● Margem de segurança do percurso de prova: 2 metros;
● Configuram-se como PARTICIPANTES: atletas, técnicos, árbitros, acompanhantes, participantes do staff

da organização e outros profissionais autorizados dentro da arena de evento;
● O não cumprimento do protocolo poderá acarretar o afastamento do atleta, técnico ou acompanhante

do evento.

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

rigoroso protocolo de cuidados aqui descrito.

2. Haverá medição de temperatura todos os dias no início dos quadros de competição (manhã / tarde)

para todos os participantes atletas, técnicos, dirigentes e árbitros, também será aferida na hora de

acessar à área definida para os atletas, não sendo permitida a entrada e participação do evento de

qualquer indivíduo que apresente 37,8° . ou mais de temperatura, medida através de termômetro

digital.

3. Todos os participantes devem estar atentos aos seguintes sintomas:

● Temperatura igual ou superior a 37,8°
● Tosse
● Dores no corpo
● Cansaço
● Dor de cabeça

A presença dos sintomas acima configura alta suspeita aos quadros de COVID 19 e deve ser comunicado

imediatamente à organização do evento. O participante será orientado a procurar uma unidade de

assistência de saúde e deve retirar-se da competição. O Comitê Sanitário pode ainda estender a restrição
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de acesso às instalações e/ou competições a outros participantes em contato direto com a possível

contaminação.

4. Todos os atletas, técnicos, árbitros, dirigentes 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.

5. O uso de máscaras será obrigatório a partir da entrada na arena do evento. As máscaras deverão

ser mantidas em todos os momentos, incluindo reconhecimento de pista e aquecimentos. Será

dispensado o uso de máscaras durante as competições, finalizada sua participação na prova o

atleta imediatamente deverá colocar a máscara. Recomenda-se que todas as máscaras devem ser

trocadas após 2 horas de uso ou sempre que estiverem úmidas. Cada indivíduo será responsável

pelo descarte de suas máscaras em embalagem pessoal (saco plástico fechado).

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

sem stands e com prévia autorização da CBHP.

7. Todos deverão manter o distanciamento social mínimo de 1,5 m em todas as áreas e evitar a

aglomeração em qualquer ponto da Torre Digital. PROCURAR PERMANECER O MENOR TEMPO

POSSÍVEL NO LOCAL DE COMPETIÇÃO!

8. Todos os cuidados sanitários deverão ser mantidos pelos participantes e acompanhantes em todos

os locais: hotéis, restaurantes, passeios ou qualquer outra situação, sempre evitando

aglomerações.

9. Atletas, técnicos e juízes poderão beber água, em garrafas individuais. Cada participante deverá

trazer sua garrafa, toalha e material de higienização (álcool gel). As refeições não poderão ser

feitas no local de competição. Não compartilhar  copos, garrafas, talheres ou outros utensílios.

10. Todos os participantes deverão chegar prontos para a competição, apenas sem calçar os patins.

Não será permitido o uso de vestiários, apenas para uso de sanitários.

11. A cerimônia de premiação final será realizada nos horários pré-estabelecidos, conforme

regulamento da modalidade. As medalhas serão dispostas em mesa lateral, cada atleta será

chamado, pegará sua medalha, colocará a própria medalha e se posicionará para a foto,

respeitando a distância de 1,5 m entre os demais atletas da premiação, devendo se dispersar

imediatamente após a premiação.

12. Fica proibida a presença e circulação do público na área de atletas e técnicos. Sendo a Torre

Digital de Brasília uma área aberta se orienta aos atletas a não trazer familiares ou público para o

local do evento.

COMUNICAÇÃO
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Cada equipe deverá indicar um responsável para comunicação com a organização sobre o presente

protocolo. As equipes também são as responsáveis pelos esclarecimentos deste protocolo junto aos

atletas, acompanhantes e técnicos inscritos no evento. A colaboração de todos será fundamental para

garantir a segurança e realização do evento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as medidas indicadas neste protocolo são dependentes da situação sanitária local na semana do

evento, podendo ser modificadas a qualquer momento pelas autoridades ou pela Confederação Brasileira

de Hóquei e Patinação, sempre priorizando a segurança de todos. 

Saudações desportivas!

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Moacyr Neuenschwander Junior Cindya Katerine Pardo
Presidente Diretora Comitê Técnico Patinação de Velocidade
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