
 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS ESPORTIVOS 2021 

Jogos Escolares do Ceará 2021 

Estratégias de execução: 

- Redução do número de técnicos.  

- Não será permitido acompanhante, com exceção do técnico inscrito do aluno/atleta. 

- Não haverá público expectador. 

- Evitar a entrada de mais de 04 pessoas em locais fechados e com ar condicionado. 

- A hospedagem (só em caso estritamente necessário), para os atletas das cidades mais 
distantes e colocar o máximo de 03 pessoas possível nos quartos/alojamentos. 

- Fazer toda a competição com a tabela divulgada anteriormente por congresso técnico 
realizado online, com orientação para que os atletas cheguem com 15 minutos antes 
do horário da sua competição, devidamente uniformizados, evitando ao máximo o uso 
de vestiários. 

- Para o aquecimento, os atletas deverão usar o seu próprio material esportivo 
(raquetes, petecas, bolas, etc). Não deverá haver o cumprimento inicial entre eles e 
cada um ficará responsável em higienizar seus materiais no início e fim de cada 
competição. 

- Organização de áreas de espera de forma que os atletas fiquem distantes, mesmo com 
o uso obrigatório de máscaras.  

- As equipes deverão deixar o local imediatamente após o término de sua competição; 

- A Federação de cada modalidade executará seu protocolo específico de segurança 
durante a competição.  

. Por exemplo a modalidade de xadrez, deve-se usar a máscara durante a competição e 
as mesas de competição afastadas em 3 metros. 

. Por exemplo a modalidade de Atletismo e Natação - utilizar somente raias pares ou 
somente as raias ímpares. Isso irá aumentar o tempo de duração da competição, mas 
pode-se dividir em mais etapas. O aquecimento também utilizará a mesma orientação 
de raias alternadas e sem a presença de técnico.  

 

Locais de Competição e Alimentação: 

- Preferencialmente quadras arejadas e com estrutura física adequada (banheiros com água 

corrente e sabão) e bebedouros para enchimentos de garrafinhas (de uso pessoal). 

- Controle de acesso dos participantes, desde a entrada e saída dos mesmos. 

- Aferição da temperatura na entrada (termômetros), só adentrar se estiver com temperatura 

considerada normal (até 37,8°), caso seja detectado temperatura superior, a pessoa será 

orientada a procurar um posto de saúde ou unidade de pronto atendimento. 

- Entrega de máscaras descartáveis para os atletas que por ventura não estiverem usando ou 

precise trocar durante o evento. 



 

 

- Cartazes com orientações de segurança serão anexados nos locais de competição e 

alimentação. 

- Será disponibilizado álcool em gel em todos os locais de competição e alimentação. 

- A alimentação será em forma de self service em lugar aberto e com mesas distribuídas numa 

distância de 3 metros e só poderá comportar 2 pessoas em cada mesa sentadas em paralelo. 

- Nas alimentações self service, a equipe da cozinha irá manipular os talheres para servir os 

alunos/atletas. 

- O uso de máscaras de proteção é obrigatório, sempre cobrindo nariz e a boca de forma 

correta, devendo ser tirada somente durante a refeição e colocada imediatamente após o 

consumo. 

- Dependendo do número de inscritos, deverá haver dois ou mais locais de alimentação para 

evitar aglomeração durante as refeições. Utilização de tendas se necessário para aumentar o 

espaço. 
 

Recepção na Fase Estadual: 

- Tapetes sanitizantes na entrada da recepção. 

- Entrada somente do técnico responsável durante a Identificação dos atletas na recepção com 

ficha de inscrição. 

- Preenchimento de formulário com perguntas do tipo: Se já fez algum teste para detecção da 

covid? Se deu positivo? a quanto tempo? teve contato com alguém com Covid? Teve algum 

sintomas nos últimos dias? a Quanto tempo? Seus pais/responsáveis estão trabalhando 

normal? Trabalham em que? Qual condução vc pegou para vir p cá? Etc. Esse formulário será 

preenchido por cada atleta, antes da hospedagem. 

- Orientação será dada na recepção para o uso das máscaras (não tira-la (exceto quando for 

competir), evitar tocá-la e permanecer com ela durante a estadia.  

- Todos os atletas deverão circular pelo CFO usando apenas as escadas. O uso do elevador será 

individual e estritamente se necessário.  

- Totem de álcool gel com pedestal na recepção e nos demais locais do complexo olímpico.  

- Instalação de ilhas de entrega de garrafas de água por um colaborador atuando e o mesmo 

deverá estar com os equipamentos de segurança (máscara, máscara acrílica e luvas), 

orientando também o não uso dos bebedouros a não ser para abastecer a sua garrafinha (uso 

individual e de responsabilidade do atleta).  
 

Competição e Arbitragem: 

- Árbitros com máscaras e preferencialmente usando apito eletrônico. Delegados e mesários 

com máscaras e face shield.  

- Durante a competição fica a critério do aluno/atleta o uso ou não de máscara. No xadrez será 
obrigatório. 



 

 

- Objetos de uso pessoal, como raquetes (tênis de mesa e badminton), touca e óculos 

(natação) só poderão ser tocadas pelo próprio atleta. 

- As bolas deverão ser higienizadas constantemente com álcool 70% pelo delegado de quadra. 

- Álcool em gel será disponibilizado nas quadras para higienização das mãos freqüentemente 

pelo atleta.  
 

Limpeza em Geral: 

- Equipe de limpeza uniformizada adequadamente (aventais, luvas, máscaras, máscaras 

acrílicas, proteção nos pés, etc.) farão a higienização dos banheiros e nos locais de competição 

freqüentemente. 

- Higienização com álcool 70% ou sabão nas mesas e cadeiras utilizadas pelos participantes. 

- Reposição freqüente dos insumos de higienização nos banheiros (sabão, papel para as mãos, 

álcool gel, papel higiênico, etc). 

- Distribuição de lixeiras em todos os locais do evento para o descarte de lixo. 
 

 


