PROTOCOLO SANITÁRIO COVID-19
EXTREMO SUL ULTRAMARATHON 2022

A Organização do evento Extremo Sul Ultramarathon apresenta um conjunto de normas
e procedimentos, a serem implementados, que estão de acordo com as diretrizes da
Seretaria da Saúde para garantir a segurança e as questões sanitárias do evento
desportivo sob a sua responsabilidade.
O objetivo é torná-las obrigatórias para que o evento organizado possa se desenvolver.
Todos os envolvidos no evento, deverão ter conhecimento do seu conteúdo. É, portanto,
importante a ampla divulgação do seu conteúdo, para minimizar o contágio de Covid-19 e
garantir a saúde e segurança de todos os intervenientes no evento desportivo.

MEDIDAS BASE
ATENÇÃO
1. Desde o dia 18/10/2021, passou a vigorar a exigência de comprovação de
imunização contra a Covid-19 em todas as atividades esportivas, sem exceção.
Assim sendo, todos os atletas deverão apresentar comprovante de vacinação
oficial, que pode ser obtido no aplicativo Conecte SUS ou por outro meio
comprobatório, como caderneta ou cartão de vacinação emitido pela
Secretaria Estadual da Saúde (SES) ou outro órgão governamental.
2. No caso de estrangeiros e de quem não tenha ainda a vacinação completa,
poderá apresentar teste de PCR.
3. Distanciamento Social: distâncias entre pessoas que realizem uma atividade no
mesmo espaço físico.
4. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)l: Termómetros infravermelhos, gel
álcool, máscaras, luvas.
5. Todos os atletas e staff deverão levar seus próprios recipientes para comer e
beber, quais sejam: copo, talheres, prato.
6. Capacidade dos Espaços: em cada área de trabalho, dependendo do espaço
disponível, será definido o número máximo de pessoas.

ÁREAS DAS COMPETIÇÕES



CHECK-IN / CONGRESSO TÉCNICO
TRANSPORTES DOS PARTICIPANTES





BASES DE ABASTECIMENTO (PEC´s)
CERIMÓNIAS DE PARTIDA E CHEGADA
CERIMÓNIA DE ENTREGAS DE PRÉMIOS

Nota: Nesta lista são consideradas e protocoladas da mesma forma, zonas de
características especiais e de trabalho.
Os espaços serão preparados e limpos com produto desinfetante (Hipoclorito). Essa
limpeza será feita antes do recebimento dos participantes em todos os espaços
fechados.

ÁREAS FECHADAS,
LIMITADA.

COM

ACESSO

RESTRITO

E

CAPACIDADE

1. As Bases de Abastecimento serão delimitadas, com acesso restrito aos participantes e
staff.
2. Todos os locais fechados disponíveis para o evento terão número limite de presenças
de acordo com o número de pessoas que neles irão trabalhar.
3. Nas entradas das Bases, será colocada uma placa indicando a capacidade máxima
permitida.
4. Todas as Bases estarão equipadas com soluções gel álcool.
Proposta Plano de Contingência de Competiçõ
5. Todos os Voluntários do Staff presentes nas Bases deverão utilizar máscara
(exceção feita se as distâncias entre si forem superiores a três metros).
6. Haverá sempre sacos ou latões de lixo para a recolha dos diversos
desperdícios/material não reutilizável/descartáveis;
7. É proibida a permanência de pessoas sem máscara e outros EPI; Deve ser
mantido o distanciamento social, num mínimo de 2 metros;

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ÁREA DE COMPETIÇÃO
CHECK-IN / CONGRESSO TÉCNICO
Esta operação irá decorrer de forma mais lenta do que o habitual, pelo que a
logística e os horários serão mais prolongados
Todo o pessoal que trabalha nesta área deverá estar distribuído com a
separação/distanciamento social exigido e devida proteção (máscara);
Na sala existirá um frasco de gel álcool para desinfeção regular;

Existirá na proximidade um ponto de água com lavatório para lavagem de mãos,
com sabão e toalhas de papel descartáveis;
As salas serão arejadas através de janelas e portas mantidas abertas, de modo a
facilitar a entrada e a circulação de ar;
Deverá estar só um participante a fazer a verificação documental, com máscara, e
deverá desinfetar as mãos com gel álcool disponível no local;
Os concorrentes que se encontram em espera devem ficar na rua, mantendo o
distanciamento social de pelo menos 2 metros;
As casas de banho/instalações sanitárias estarão equipadas com água, sabão,
álcool gel e toalhas em papel descartáveis;
Haverá sempre sacos ou latões de lixo para a recolha dos diversos desperdícios/material
não reutilizável/descartáveis;
É proibida a permanência de pessoas sem máscara e outros EPI; Deve ser mantido o
distanciamento social, num mínimo de 2 metros;

TRANSPORTES DOS PARTICIPANTES
O transporte dos participantes deverá ser efetuado sempre com máscaras e existirá
recipiente de gel álcool para desinfeção regular em todos os veículos do staff em prova.

BASES DE ABASTECIMENTO (PEC´s)
Todo o pessoal que trabalha nesta área deverá estar distribuído com a
separação/distanciamento social exigido e devida proteção (máscara);
Igualmente, todos os elementos de segurança, médicos, bombeiros, etc. presentes
nestas áreas, devem estar equipados com máscara, EPI e acompanhados da
solução álcool gel para desinfeção.
Em cada Base existirá recipientes com gel álcool para desinfeção regular;
Os alimentos e líquidos serão manipulados e servidos pelo Staff dentro das Bases.
Existirá na proximidade um ponto de água para lavagem de mãos, com sabão e
toalhas de papel descartáveis;
As Bases serão arejadas através de janelas e portas mantidas abertas, de modo a
facilitar a entrada e a circulação de ar;

Deverá estar só o participante dentro da base e respecitvo staff, com máscara, e
deverá desinfetar as mãos com gel álcool disponível no local sempre que entrar e
sair das Bases.
O acesso as bases será restrito aos participantes e staff da organização.
Haverá sempre sacos ou latões de lixo para a recolha dos diversos
desperdícios/material não reutilizável/descartáveis;

CERIMÓNIAS DE PARTIDA E CHEGADA
Todos os participantes deverão estar com máscara e permanecer com elas até a partida.
A partida será controlada até a saída da cidade, todos os atletas deverão permancer com
máscaras, podendo retirá-las logo que seja possível o distanciamento entre os atletas.
Após a autorização para partir, os atletas deverão sair de forma organizada, a fim de
evitar o acúmulo de pessoas na saída.
Haverá sempre sacos ou latões de lixo para a recolha dos diversos
desperdícios/material não reutilizável/descartáveis;

CERIMÓNIA DE ENTREGAS DE PRÉMIOS
Todos os participantes deverão usar máscaras e manter o distanciamento social num
mínimo de 2 metros.
Existirá recipientes com gel álcool para desinfeção regular;
Haverá sempre sacos ou latões de lixo para a recolha dos diversos
desperdícios/material não reutilizável/descartáveis;

Adotar uma política de responsabilidade social e sanitária é um dos
principais objetivos da Organização.
Nunca é demais lembrar as recomendações da OMS:
- Etiqueta respiratória: tapar o nariz ou a boca quando espirrar ou tossir,
com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e
deitar sempre o lenço de papel no lixo;
- Lavar as mãos frequentemente.
- Evitar contato próximo com pessoas com infeção respiratória.
- Evitar tocar na cara com as mãos.
- Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado.

