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PROTOCOLO COVID-19  
PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 

 
 
Este documento tem como objetivo esclarecer todas as precauções 
necessárias para a execução de um campeonato esportivo durante a 
pandemia de COVID-19. 
 
Ele obedece ao Modelo de Distanciamento Controlado do RS e todos os 
decretos a ele relacionados. Está sujeito à mudança, conforme novas 
determinações legais vierem a surgir. 
 
1 – AOS TRABALHADORES 
 
 Normas específicas para a equipe de trabalho da competição. 
 

 Recomendar troca de uniformes e devidos cuidados para retorno ao domicílio; 
 Se a temperatura de um participante estiver igual ou superior a 37,8 °C, não 

permitir sua entrada e encaminhá-lo ao atendimento público de saúde; 
 Ao identificar os sintomas de um participante, encaminhar ao atendimento 

público de saúde; 
 Garrafas de água individuais, personalizadas com nome; 
 Unhas cortadas, cabelos presos, sem adornos como anéis e brincos; 
 Higienizar periodicamente celulares com álcool 70; 
 Higienizar EPI’s a cada 3 horas; 
 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; 

 Evitar contato físico como apertos de mãos e abraços. 
 

 
2 – AOS PARTICIPANTES 
 

Normas que todo participante da competição deve respeitar. 
 

 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; 
 Se a temperatura de um participante estiver igual ou superior a 37,8 °C, não 

permitir sua entrada e encaminhá-lo ao atendimento público de saúde. 
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3 – FISCALIZAÇÃO DOS LOCAIS 
 

Itens que serão fiscalizados pela organizadora, para escolher os locais da competição. 
 

 Delimitar capacidade máxima nos locais; 
 Equipamentos de higiene como dispensadores de álcool gel e espuma, lixeiras 

com tampas; 
 Desativar bebedouros; 
 Vedar o uso de ar-condicionado sem renovação de ar; 
 Vedar uso de ventiladores. 

 
 

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; 
 Executar distanciamento nas arquibancadas; 
 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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