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PROTOCOLO COVID-19 

CDBF2021 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Este documento tem como objetivo esclarecer todas as medidas de precaução adotadas 
para a realização da Copa do Brasil de Futsal 2021, promovida pela  
SC Esportes. O desrespeito à estas regras pode acarretar no banimento sumário da 
equipe da competição. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

▪ A presença de torcida nas arquibancadas está limitada até no máximo 500 
(quinhentas) pessoas. É proibido a permanência em pé dos torcedores, e a 
entrada e saída da arquibancada será feito de forma escalonada, através de uma 
fila, para evitar aglomerações; 

▪ Não será mais exigido a testagem do COVID-19 dos participantes, enquanto a 
bandeira dos municípios sede da competição (São José e Florianópolis), 
permanecerem AMARELA ou AZUL; 

▪ Após o término do campeonato e o regresso dos atletas às suas cidades, é 
recomendado o isolamento de todos os atletas e pessoas de seu círculo íntimo 
por um período de 10 dias a partir do início da competição, mesmo em casos 
assintomáticos, visando a menor disseminação do vírus possível. 

 
1 – AOS TRABALHADORES 
 
Normas específicas para a equipe de trabalho da competição. 
 

▪ Recomendar troca de uniformes e devidos cuidados para retorno ao domicílio; 
▪ Garrafas de água individuais, personalizadas com nome; 
▪ Unhas cortadas, cabelos presos, sem adornos como anéis e brincos; 
▪ Higienizar periodicamente celulares com álcool 70; 
▪ Evitar contato físico como apertos de mãos e abraços; 
▪ Higienizar uma vez a cada turno as superfícies de uso comum, como maçanetas, 

corrimãos, botões de elevadores, interruptores, bancos, mesas, telefones, 
acessórios em instalações sanitárias, entre outros, com álcool 70. 
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2 – AOS PARTICIPANTES 
 
Normas que todo participante da competição deve respeitar. 
 

▪ Uso de máscaras em todo instante da competição, por parte de todos, com 
exceção dos atletas no momento do jogo; 

▪ Vedar compartilhamento de roupas como trocas de camisetas e afins; 
▪ Garrafas de água individuais, personalizadas com nome; 
▪ Evitar contato físico como apertos de mãos e abraços; 
▪ Vedar uso de guarda-volumes para usuários; 
▪ Reduzir ao mínimo as equipes técnicas; 

 
3 – FISCALIZAÇÃO DOS LOCAIS 
 
Itens que serão fiscalizados pela organizadora, para escolher os locais da 
competição. 
 

▪ Equipamentos de higiene como dispensadores de álcool, lixeiras com pedal ou 
sem tampa; 

▪ Desativar bebedouros; 
▪ Vedar o uso de ar-condicionado sem renovação de ar; 
▪ Vedar uso de ventiladores; 
▪ Promover ventilação natural do ambiente, com portas e janelas abertas. 

 
4 – ORGANIZAÇÃO 
 
Obrigações da organizadora do campeonato no enfrentamento da pandemia. 
 

▪ Estabelecer fluxos de sentido único para entradas e saídas; 
▪ Deixar as normas expostas em todos os locais da competição; 
▪ Disponibilizar álcool 70% em todas as entradas; 
▪ Fornecer os EPI’s a todos os trabalhadores; 
▪ Treinamento prévio da equipe de trabalho nas normas; 
▪ Manter apenas os utensílios necessários para o jogo, sem aglomero; 
▪ Disponibilizar kit de Higiene completo nos banheiros; 
▪ Vedar áreas de convivência; 
▪ Manter as portas e janelas abertas sempre para ventilação natural. 
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