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MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÕES DE CICLISMO 

 
SERÁ OBRIGATÓRIO: 
 
O uso de máscara será obrigatório a todos os atletas, comissão técnica e todos os 
trabalhadores envolvidos no evento. 
 
O distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro. 
 
A apresentação do comprovante de vacina contra o vírus influenza (PORTARIA SES 

nº 703 de 14/09/2020) a todos os atletas, comissão técnica e todos os trabalhadores 
envolvidos no evento. 
 
O preenchimento e assinatura do questionário se saúde (Anexo 1 da PORTARIA SES 
nº 703 de 14/09/2020), disponibilizado no evento. 
 
Será proibida a participação de atletas com idade inferior a 16 anos nos eventos. 
(PORTARIA SES nº 703 de 14/09/2020). 
 
SERÁ DISPONIBILIZADO: 
 

 Locais para a lavagem de mãos, produtos para higiene e álcool em gel 70%; 

 Espaço com profissional de Enfermagem para realização de triagem 
(verificação da temperatura de todos os envolvidos no evento, avaliar casos e 
possíveis outras doenças); 

 Local de isolamento identificado para abrigar qualquer pessoa sintomática 
encontrada no local enquanto aguarda o transporte do paciente para uma 
Unidade de referencia para o Covid - 19; 

 Recipientes com tampas para descartar lenços usados, mascaras e possíveis 
materiais infectados, para descarte apropriado após o evento; 

 Garantir a disponibilidade de luvas de borracha mascaras e face shield para a 
equipe de voluntários, staffs e comissários; 

 Equipe de limpeza para desinfetar maçanetas, torneiras de banheiros, etc. 
várias vezes ao dia; 

 Os itens pessoais como garrafas de água, toalhas, copos, entre outros não 
poderão ser compartilhados; 

 Aconselhamento aos atletas a não tocarem sua boca ou nariz e evitar apertos 
de mãos ou abraços. 

 
Pré-evento Qualquer pessoa que participe do evento (atleta, comissários, staff, etc.) 
deve verificar de forma proativa e regular seu estado de saúde (incluindo medir a 
temperatura e monitorar qualquer sintoma). 
 
As verificações de saúde pré-viagem e pré-evento são altamente incentivadas / 
obrigatórias para garantir a exclusão daqueles com suspeitas/sintomas do Covid -19. 
 
As competições deverão ser realizadas sem a presença de publico. 

Atualizado em 16/09/2020. 
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