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PROTOCOLO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO DO SUL 
 
 

A Federação do Mato Grosso do Sul (FAMS) Fundada em 1980, filiada a Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt), que por sua vez é filiada ao COB, WORLD ATHLETICS. A 
FAMS é a única entidade de direção do Atletismo no estado em todas as suas 
modalidades, incluindo pista e campo, corridas de rua, marcha atlética e corridas através 
do campo. Dentre outras atividades da FAMS estão os cursos de atletismo, cursos de 
treinadores, cursos de arbitragem, clínicas de treinamentos. 
  
A FAMS tem como objetivo dirigir, difundir e incentivar o Atletismo, representando o 
esporte do estado no Brasil e promovendo competições nacionais e internacionais, 
localmente. Todas as competições e treinamentos são realizados considerando as regras 
e normas da CBAt e códigos brasileiros. 
Devido à pandemia do Covid-19 que espalhou mundialmente, todas as atividades 
envolvendo contato físico foram suspensas. Eventos esportivos em todos os níveis, de 
local a internacional, foram cancelados ou adiados. Distanciamento social, uso de 
máscaras e álcool em gel, tornaram se medidas para achatar a curva de contágio da 
doença e resguardar a população.  
 A Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul vem apresentar um protocolo de 
biossegurança tencionando a retomada das atividades de atletismo no estado para pista, 
campo, corridas de rua, marcha atlética e corridas através do campo, visando à 
segurança dos participantes dos eventos. Respeitando todas as normas e as regras da 
CBAt, que são claras e inquestionáveis, a exigência e expressa autorização da respectiva 
confederação desportiva ou entidade estadual a ela filiada para a realização (FAMS). O 
protocolo aqui apresentado segue todas as orientações e decretos para a organização de  
eventos de atletismo seguros. 
A Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul prioriza a saúde e segurança dos 
atletas, treinadores, árbitros, profissionais de staff e demais participantes dos eventos 
esportivos. Por tal motivo a organização deverá garantir medidas adequadas para 
proteção da saúde de todos os participantes. 
 
 
COVID-19 
 
Coronavírus é uma doença da família de vírus denominada SARS-CoV-2. O novo 
Coronavírus começou sua disseminação em dezembro de 2019 por isso foi nomeada 
COVID-19. O COVID-19 apresenta sintomas clínicos variando de infecções 
assintomáticas a quadro graves, em alguns casos levando a óbito.  
A transmissão do novo coronavírus ocorre por gotículas de saliva ou contato com 
superfícies contaminadas por essas gotículas. 
O tempo de transmissão pode ocorrer entre sete a dez dias, mas há estudos que afirmam 
que a transmissão pode ocorrer mesmo sem sintomas aparentes. 
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SINTOMAS  
 

• Febre  

• Tosse seca 

• Dificuldade para respirar 

• Diarreia  

• Dor no corpo 

• Falta de ar 

• Perda de olfato  

• Perda de paladar 

• Dor de cabeça 

• Dor de garganta 
 

 
RETOMADA DAS ATIVIDADES DO ATLETISMO EM MATO GROSSO DO SUL 
DEPENDENDO DO DECRETO 
 

1. A FAMS estabelece protocolo para a retomada das atividades em Mato Grosso do 
Sul, em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, secretárias 
municipal e estadual de saúde do Mato Grosso do Sul e os decretos do governo do 
estado e com base no guia de protocolo de retomada das atividades da CBAt. 
 

2. A FAMS após examinar todos as normas técnicas de higienização em 
conformidade com todos os órgãos competentes e o decreto governamentais de 
MS, respeitando as normas e regras da CBAt e a apresentação dos documentos 
necessários, emitirá a licença para a realização do evento ou treinamento.  
 

3. A FAMS informa que todos os decretos e medidas de prevenção descritas pelos 
órgãos de saúde deverão ser cumpridos e aplicados aos treinamentos e 
competições de pista, campo, corridas de rua e através de campo. 

 
DIRETRIZES DE CONDUTA PARA ATLETAS E PARTICIPANTES DO EVENTO 
 

1. Atletas, treinadores, árbitros, staff e organização devem seguir diretrizes de 
máxima rigidez de higiene e cuidado para evitar a infecção por covid-19. 

2. Uso de máscara e demais EPIs (equipamento de proteção individual) de acordo 
com a função exercida. 

3. Pessoas com covid-19 ou sintomas gripais, não poderão participar da competição. 
4. Distanciamento de pelo menos 2 metros de atletas, treinadores, árbitros, 

espectadores, staff e organização. Caso haja espectadores deve ser seguida as 
normas de distanciamento social de acordo com as recomendações das 
autoridades de saúde pública do local da competição. 

5. Todos os participantes devem receber informações sobre protocolos, medidas de 
prevenção e controle e onde encontrar mais informações.  

6. Deve-se prestar atenção aos grupos de risco e recomenda-se que não haja 
participação de atletas acima de 60 anos. A recomendação da OMS é que pessoas 
com mais de 65 anos não participem de eventos considerados “eventos de massa”. 

7. Recomenda-se que todos os atletas, treinadores, árbitros e outras pessoas 
participantes do evento realizem uma vigilância de seus sintomas e façam um 
registro da temperatura corporal duas vezes por dia. 

8. Antes e após treinos e competições é importante lavar as mãos com água e sabão 
ou caso não seja possível efetuar o uso de álcool gel 70%. 
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9. Cada atleta deve se responsabilizar por seus objetos pessoais. 
10. Os atletas devem fazer uso, individualmente de uso de luvas, máscara e 

higienização de seus materiais com álcool gel ou outro produto de limpeza. 
11. Hidratação mais frequente é recomendada, bem como o uso de garrafas (individual 

e personalizado). 
12. No início da retomada a utilização de vestiários não é permitida. Para evitar o uso 

de vestiários, recomenda-se ir e voltar ao treino e competição com as mesmas 
roupas. E ao chegar ao hotel, alojamento ou residência, recomenda-se lavar todas 
as roupas usadas (incluindo bonés, lenços de cabelo, entre outros). 

13. Recomenda-se desinfetar o calçado usado. 
14. Mochilas, bolsas ou sacolas esportivas devem ser impedidas de estar em contato 

com superfícies não higienizadas e se isto ocorrer, o objeto deverá ser lavado. 
15. É proibido o compartilhamento de materiais entre os atletas (incluindo cronômetro, 

monitores de frequência cardíaca, tênis, sapatilha, uniforme ou qualquer outro tipo 
de material). 

16. É proibido ao atleta compartilhar bebidas, alimentos, ou produtos, incluindo material 
de higiene pessoal ou de primeiros socorros. 

17. Treinamento, aquecimento, competição e espaço atribuídos a cada atleta devem 
ser respeitados em todos os momentos. 

18.  Todas as medidas de segurança indicados pelo Ministério da Saúde e pelas 
autoridades locais devem ser respeitadas e cumpridas. 

19. Os organizadores devem executar os procedimentos necessários para obter os 
materiais recomendados pelas autoridades de saúde. 

20. Recomenda-se que árbitros, voluntários, integrantes da organização que estão em 
contato com os atletas usem mascarás obrigatoriamente, e demais EPIs, que a 
organização considerar necessário. 

 
MEDIDAS GERAIS  
 

• Atletas de uma competição devem monitorar sua condição a partir de 14 dias antes e 
durante a competição e que os mesmos ou seus responsáveis atestem sobre sua 
condição de saúde e termo de compromisso quanto as regras definidas para a 
competição/evento. 

• Questionários são obrigatórios para controle de cada atleta, árbitro ou participante na 
competição/evento. 

• Material de higiene (álcool gel 70%, água e sabão) deve ser acessíveis em todas as 
áreas comuns e nas áreas de primeiros socorros. 

• Termômetro infravermelho dever ser disponibilizado para verificar a temperatura de 
todos os participantes da competição/evento. 

• No caso de um integrante da organização localizar uma pessoa com qualquer sintoma 
gripal ou suspeita da estar doente durante a competição/evento, esta deve ser 
imediatamente isolada e receber os devidos cuidados; 

• O site e os meios de comunicação oficiais da competição devem exibir informações 
sobre as medidas de prevenção a covid-19 que serão exigidos; 

• Termo de responsabilidade de cada participante; 

• Compromisso de não competir em caso de sintomas compatíveis com a covid-19; 

• Todos os participantes devem assumir possíveis riscos de contágio, exonerando a 
Federação de atletismo e a CBAt de possíveis danos desse contágio, conforme 
previsto no termo de responsabilidade; 

• O participante poderá ser entrevistado a qualquer momento pela autoridade de saúde 
da competição; 
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• Antes da competição, será levada a área de isolamento para avaliação e atendimento 
médico da competição/evento. 

• Organização e autoridade de saúde, determinará um tempo suficiente antes do inicio 
da competição para cuidar e isolar uma pessoa com possíveis sintomas de covid-19. 

• Exibir avisos de saúde no local da competição, hotéis, alojamento, sala da organização, 
veículos oficiais e vias de acesso, informando e recomendando medidas extremas de 
higiene pessoal e minimizando o contato físico. 

• Estratégia de comunicação de risco para o covid-19 antes da competição. Indicar uma 
pessoa para durante a competição gerenciar todas as comunicações sobre as medidas 
de higiene e prevenção, e os riscos de contágio. 

• Limpeza e higienização do local da competição/evento no mínimo 2 vezes ao dia 
(câmara de chamada, zona de concentração, área de primeiros socorros, arbitragem, 
entre outros). 

 
CONDIÇÕES PARA ATLETAS PARTICIPANTES 
 

• Os atletas que tiveram a covid-19 devem apresentar atestado médico com avaliação 
específica, relatório/ laudo médico comprovando a cura.  

• Envio do termo de responsabilidade assinado 

• Uso obrigatório, na área de competição, da máscara facial. 

• Uso obrigatório de álcool gel 70% para higienização. 
 
 
CONDIÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO 
 

• Todos os espaços de trabalho e instalações devem ser organizados de maneira que 
ocorra o distanciamento social de no mínimo 2 metros, se possível utilizar espaços 
abertos. 

• Não utilizar ar condicionado. 

• Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% (preferencialmente com 
acionamento por pedal) que deve estar disponível na entrada de cada área de 
competição ou sala. 

• Limpeza e desinfecção contínua da câmara de chamada, zona mista, área de primeiros 
socorros, materiais e implementos. 

• As salas a serem utilizadas devem permanecer com as portas e janelas abertas, 
manter o espaço ventilado e se possível restringir o acesso. As salas, tendas e área de 
competição deverão ser higienizadas e desinfetadas antes, durante e depois da 
competição/evento. 

• As zonas de aquecimento devem ser amplas e distribuídas por provas. 

• Deverá ter uma equipe de limpeza, para desinfetar, maçanetas das portas, banheiros, 
as torneiras, entre outros. A limpeza deve ser contínua. 

• Lixeiras com abertura de acionamento com os pés deverão ser disponibilizadas em 
todos os lugares para o descarte de materiais. 

 
 
 ÁREAS TÉCNICAS DA COMPETIÇÃO/EVENTO 
 

• Montagem e desmontagem dos setores de competição deverão seguir todas as 
diretrizes de higiene e segurança, como a utilização de máscara. 

• A comunicação deve ser priorizada por meios eletrônicos. 

• Limpeza constante em todos os setores. 
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• Disponibilizar álcool em gel 70%. 

• Equipamentos técnicos individual (mesas, computadores, microfones, fones de ouvido, 
canelas, pranchetas, entre outros) e os mesmos devem ser constantemente 
higienizados.   

 
CREDENCIAMENTO E CONFIRMAÇÃO 
 

• Recomenda-se a limitação de número de pessoas dentro da área de 
credenciamento/confirmação e as mesmas deverão respeitar o distanciamento de no 
mínimo de 2 metros, entre si e qualquer outra pessoa. 

• Recomenda-se um processo de entrega de identificação de peito e credenciais 
mediante agendamento por via eletrônica. 

• As confirmações de provas deverão ser feitas com números limitados de pessoas na 
área destinada. 

• No caso de pessoas credenciados ou participantes que não seguirem as medidas de 
prevenção estabelecidas em torno do covid-19, seu credenciamento ou participação 
pode ser retirada e o mesmo será convidado a deixar o local, não podendo participar 
da competição/evento. 

 
APRESENTAÇÕES, CERIMÔNIAS, REUNIÕES 
 

• Reduzir o máximo possível ou não realizar cerimônias, apresentações, para diminuir a 
possibilidade de aglomeração em pequenos espaços. 

• Na apresentação de prova, deverá ser avaliado o risco de contágio, devendo assim 
ser tomada a decisão de realizar ou não essa apresentação. 

• Reuniões coletivas das equipes de trabalho e voluntários devem ser feitas via remota 
ou reduzir ao mínimo o número de pessoas.  

• Na cerimônia de premiação o pódio deve apresentar uma distância de 2m entre os 
medalhistas. 

• As medalhas não serão colocadas no pescoço dos atletas. Se possível a autoridade 
indicará na bandeja qual a medalha e o atleta deverá pegá-la. 

• Apenas uma autoridade será permitida para cada cerimonia e sem contato físico. 

• Para autoridade e os atletas, recomenda-se que use a máscara durante a foto final da 
cerimônia, e manter a distância mínima de 2 metros. 

 
 
ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E TERCEIRIZADAS 
 

• A montagem deverá seguir os critérios estipulados para organização nos dias da 
competição/evento. Deverá ser planejada uma forma para que não haja aglomeração 
nas áreas de competição. 

• Deverá ser relatado as equipes os riscos de contágio pela covid-19. 

• Informar sobre as medidas de prevenção que serão utilizadas antes, durante e após a 
competição/evento. 

• Deverá ser informado aos integrantes da equipe (voluntários, árbitros, staffs, 
organização) com mais de 60 anos das possíveis consequências graves em caso de 
contágio. Avisando que há a recomendação da OMS para que pessoas com mais de 
65 anos não participem de eventos. 

• Todas e quaisquer pessoas que estiverem ligadas diretamente ou indiretamente a 
competição/evento deverá fazer o uso de EPIs e a higienização das mãos com água e 
sabão ou álcool gel 70%.  
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• Deverão ser informadas as medidas tomadas em caso de possível acidente que possa 
ocasionar o contágio. 

• O número de voluntários dever ser o necessário e se possível, reduzido. E todos 
devem seguir as orientações das equipes de trabalho. 

• Cada voluntário deverá receber uma função e assim evitar a mudança.  
 
 
ESPECTADORES E FLUXOS DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO 
 

• Os espectadores devem fazer movimentos de entrada de um lado e saída por outro 
lado. 

• O distanciamento deve ser respeitado em todas as áreas que tenha espectadores.  

• Recomenda-se organizar um projeto para obter informações de fluxo e localizar 
diferentes pontos de onde poderá ser visto a competição e facilitar o distanciamento. 

• Nas arquibancadas, colocar 2m de distância entre assentos. Em qualquer caso, é 
recomendável projetar as medidas estabelecidas pelas autoridades competentes em 
cada momento.  
 

 
IMPRENSA  
 

• O número de representantes de mídia deverá ser limitado, levando em consideração o 
espaço disponível. 

• O uso de máscara é obrigatório e recomenda-se a higienização das mãos. 

• Deverá ser informado a organização que a imprensa estará presente no evento, e será 
preparado um espaço para a realização do trabalho. 

• Não será permitida a entrada da imprensa nas áreas de competição sem a autorização 
do responsável técnico. 

• Os representantes da mídia deverão passar pelo mesmo processo de avaliação de 
saúde que os demais grupos. 

• A imprensa deverá manter uma distância mínima de 2 metros dos atletas em todos os 
momentos. 

 
 
             ÁRBITROS 
 
 

• A equipe de arbitragem deve ser de otimização e suficiente. 

• Uso obrigatório de máscara para todos os árbitros e a utilização de outros EPIs de 
acordo com a função a ser exercida. 

• Deverá ter critério para a convocação de árbitros: idade (menos que 65 anos), grupo 
de risco (excluídos, solicitam declaração pessoal de ausência de patologia conhecida). 

• Todas as comunicações entre arbitragem serão feitas na maior parte por recursos 
tecnológicos. 

• Distância de no mínimo 2 metros entre os árbitros antes, durante e após a prova (e 
destes com outras pessoas). 

• As diretrizes das autoridades de sáude e os regulamentos atuais serão seguidos à 
risca. 

• Protocolos específicos para cada prova deverão ser implementados. 
 

 



 

                                                Avenida América, 951 – Vila Planalto 
                                                          Campo Grande – Mato Grosso do Sul – 79009-060 
                                                          Fone: (67) 3029-5496 – (67) 99953-9756 – (67) 99981-2580 
                                                                                                 
 

 

ATLETAS 
 

• Os atletas devem usar máscaras pessoais. 

• O uso da máscara só não é obrigatório durante a execução da prova. 

• No aquecimento deverá ser mantida uma distância de no mínimo 2 metros. 

• Recomenda-se o uso de lenços descartáveis para secar o suor e álcool gel 70% para 
a higienização das mãos e descartar os materiais de higiene pessoal em local 
apropriado. 

• A hidratação deverá ser feita com mais frequência e sempre usando garrafas e copos 
individuais. 

• O atleta deve evitar qualquer tipo de contato físico. 

• O atleta deve levar somente o necessário em uma pequena bolsa e estar pronto na 
apresentação da câmara de chamada, recomenda-se que o atleta não entre com 
objetos pessoais na área de competição. 

 
TREINADORES 

 

• Deverá ter uma área devidamente marcada para a localização dos treinadores. 

• Terão acesso somente a esta área os treinadores credenciados. 

• Será mantido distanciamento de no mínimo 2 metros entre os treinadores. 

• Não será permitido a troca de dispositivos e materiais durante a prova. 

• O uso de máscara será obrigatório durante toda a competição. 

• Os treinadores não terão acesso a área de aquecimento, devido a medidas de 
segurança. 

 
INFORMAÇÕES 

 

• A organização da competição deverá encontrar alternativas para fornecer 
informações técnicas, entregas de chips, números e o restante do material, para 
reduzir o contato social antes da competição. 

 
 
RECOMENDAÇÕES PARA DELEGAÇÕES DO INTERIOR DO ESTADO 
 

• No transporte até a competição deve adotar todas as medidas de biossegurança 
indicada pelas autoridades de saúde.  

• Todos os passageiros devem utilizar máscaras e higienizar as mãos antes da 
entrada e saída. 

• Reduzir a capacidade de passageiros a 50% nos transportes coletivos. 

• Realizar a limpeza do veículo sempre após cada desembarque. 
 
 
ACOMODAÇÃO 
 

• A organização certificará que as instalações de hospedagem são higienizadas 
conforme as medidas exigidas pelas autoridades de saúde. 

• Providenciar medidas de segurança e distanciamento entre atletas. 

• Serão alojados 2 atletas por cômodo. Essa medida será passível de revisão caso 
haja necessidade, seguindo as determinações das autoridades em vigor. 

• As áreas comuns (piscinas, áreas de lazer, academias, entre outros) não serão 
recomendadas para o uso. 
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CONGRESSOS TÉCNICOS 
 

• Realizar congresso técnico de forma remota. 

• Organizar uma reunião de forma remota no dia que antecede a competição para 
apresentar informações e responder todos os  questionamentos de treinadores e 
dirigentes. 

• Todas as informações pertinentes devem ser fornecidas aos atletas de forma online 
no site e meios oficiais da competição. 

 
 
INSCRIÇÕES 
 

• Todas as inscrições devem ser feitas online. 

• Informar os atletas sobre possíveis medidas a serem tomadas no caso de detecção 
de temperatura anormal, sintomas gripais e outros que façam parte de um possível 
diagnóstico de covid-19. 

• Informar aos atletas com mais de 60 anos a probabilidade de agravamento em 
caso de contágio. Recomenda-se a não participação de atletas acima de 65 anos. 

 
OUTROS SERVIÇOS 
 

• Fisioterapia/brigadistas somente para tratamento de emergência. 

• Recomenda-se o aumento do número de banheiros disponíveis para cada gênero.  

• Proibido o uso de vestiários e chuveiros. 
 
 
CÂMARA DE CHAMADA 
 

• Simplificar todos os processos e reduzir ao mínimo o tempo de permanência do 
local. 

• Distância mínimo de 2 metros entre atletas da câmara de chamada e na 
confirmação. 

• Pré-determinar o número máximo de atletas por prova/série. 

• Todas as verificações de uniforme e equipamento devem ser feitas visualmente 
mantendo distância de no mínimo 2 metros. 

• Disponibilizar álcool gel 70% ou outro líquido sanitizante para os atletas limparem 
seus equipamentos após os árbitros checarem seus equipamentos. 

• O horário da câmara de chamada será programado e ajustado para evitar 
aglomeração. 

• As cadeiras serão colocadas a 2 metros distância entre cada uma. 

• A higienização deverá realizada periodicamente. 
 
 
SERVIÇOS MÉDICOS 
 

• Uso de EPIs é obrigatório. 

• As macas devem ser cobertas com papeis descartáveis, que será substituído a 
cada uso. 
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RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA COMPETIÇÕES DE PISTA E CAMPO 
   

• Todos os participantes da competição deverão ter ciência e assumir os riscos de 
contágio, mesmo com todas as medidas para que não ocorra. 

• Usar máscaras antes e depois de cada prova, para provas de campo, será 
obrigatório o uso de máscara entre cada tentativa. 

• Contato entre árbitro e atleta será sempre verbal mantendo no mínimo 2 metros de 
distância. 

• Contato entre secretaria e outros setores deve ser feita respeitando a distância de 2 
metros e se possível fazer uso de dispositivo eletrônico, rádio comunicador.   

• Recomenda-se não exceder o número de 60 pessoas na pista. 

• A capacidade máxima deverá ser analisa para evitar riscos. 
 

PROGRAMA-HORÁRIO 
 
 

• Programação de prova deverá ser definida com o objetivo de reduzir o número de 
pessoas simultaneamente na área de competição. 

• O programa de provas dever ser adaptado para que não haja aglomeração na pista. 

• Recomenda-se o aumento de intervalo entre as provas, sendo assim aumentando o 
horário de competição. 

• O programa deverá ser publicado com antecedência no site oficial da competição. 

• Os participantes devem adequar-se ao horário de competição para não chegar no 
local com muita antecedência e devem deixar a instalação após a conclusão da 
prova. 

• Os horários devem ser distribuídos para diminuir o número de atletas, árbitros e 
integrantes da organização na área de competição. 

• Deverá ser considerado tempo de higienização dos materiais e área de competição. 

• Recomenda-se a não realização de mais de 4 provas simultaneamente respeitando 
o distanciamento de 2 metros. 

• Principalmente para as provas de campo, deve-se reduzir o tempo de aquecimento. 
 
 
REUNIÕES DO JÚRI DE APELAÇÃO 
 

• As reuniões de apelação recomenda-se ser online quando possível, caso contrário, 
realizar com no máximo 5 pessoas para evitar aglomeração. Deverá ser ao ar livre, 
se não for possível a sala deve ser arejada e conter álcool gel 70%. O uso de 
máscara é obrigatório. 

 
  
MATERIAIS E IMPLEMENTOS  
 
 

• Todos os materiais serão higienizados antes de serem utilizados e no início e 
término de cada prova. 

• Será realizada a higienização dos implementos após cada tentativa. 

• Materiais e dispositivos (mesas, cadeiras, computadores, entre outros) receberão 
higienização no início e final da competição. 
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PROTESTOS- CENTRO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS (CTI) 
 

• Disponibilizar um canal eletrônico para apresentação de reivindicação em primeira 
instância. 

•  O CTI  disponibilizara um número de telefone para atender os protestos e somente 
um representante por clube deve ser nomeado.  

 
 
ÁREA DE AQUECIMENTO 
 

• O aquecimento será realizado individualmente, respeitando o distanciamento de 2 
metros. 

• Treinadores ou outras pessoas do apoio não poderão entrar. 

• O uso de máscaras é recomendado. 

• A presença de árbitro, voluntários ou organização, se faz necessária. 

• Programa horário que evite aglomerações na área de aquecimento. 
 
 
ACESSO A ÁREA DE COMPETIÇÃO - MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Deverá ser elaborado um plano para o acesso as instalações e fluxos de mobilidade 
interna. 

• Facilitar o acesso sempre que possível a área. 

• Entrada individualizada dos atletas. 

• Todas as medidas obrigatórias serão aplicadas. 

• Em cada entrada deverá ter um ponto de controle de temperatura e aplicação de 
anamnese específica. 

• Pontos de dispositivo de álcool gel 70% preferencialmente com acionamento por 
pedal. 

 
 
 
ENTRADA DE ATLETAS 
 

• Obrigatório uso de máscara. 

• Caso apresente febre acima de 37.8°C ou sintomas de covid-19, a pessoa será 
encaminhada a área de primeiros socorros especifica para acolhimento de casos 
suspeito conforme definido pelo Plano de Ação específico da competição/evento. 
Pessoas com temperatura igual ou superior a 37.8ºC ou superior ou que ainda 
apresentem os sintomas da Covid-19, devem permanecer em casa. 

 
 
 
PROTOCOLO DE AÇÃO 
 

• Recomenda-se a nomeação de um responsável pela coordenação de saúde e 
aplicação de todas as medidas a serem implantadas durante a competição/evento, 
visando sempre adaptar medidas caso seja necessário para evitar o contágio dos 
participantes. 

• Este responsável deverá coordenar e estar em contato com as autoridades de saúde 
onde a competição estiver sendo realizada. 
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• Deverá seguir todas as recomendações das autoridades sanitárias competentes. 
 

 
 

 
 

 
_____________________________________________ 

                                                MARCELO ERICK MORIYAMA 

Presidente da Federação de Atletismo 
de Mato Grosso do Sul 

 

 


