
PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ATLETAS 

1- Manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Cumprir o distanciamento de 
1,5 metro durante a formação de filas e durante os treinos presenciais. Evitar correr 
em fila indiana, manter distanciamento de no mínimo 5 m quando em movimento. 

2- Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% constantemente. 
Lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% após tossir, espirrar, usar o 
banheiro, manusear objetos compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e 
antes e após a colocação da máscara. 

3- Usar máscara PFF2 ou N95 em todos os recintos, no transporte e em todo o percurso 
realizado até o clube de treinamento e efetuar troca das mesmas assim que 
necessário. 

4- Refeições deverão ser realizadas seguindo o protocolo de distanciamento. 
5- Alimentos e água potável – indicação de serem disponibilizados de modo 

individualizado. Caso a água seja fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou 
filtros de água, cada um deverá ter seu próprio copo ou garrafa. 

6- Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. 
7- Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o 

toque nas maçanetas e fechaduras. Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. 
8- Aferição da temperatura antes do início do treinamento. 
9- Qualquer sintoma suspeito deverá ser comunicado à comissão técnica, que tomará as 

devidas providências. 
10- Realizar o teste de Covid-19 (PCR-RT ou teste rápido PCR) de modo que o resultado 

do exame fique pronto antes de ir ao destino do treino. Por favor, verificar em sua 
cidade o prazo para o resultado do exame. O teste PCR-RT costuma sair em 24-72 
horas e o PCR-RT rápido o resultado sai no dia. Ideal:  72horas antes do embarque 
fazer o PCR-RT convencional ou PCR-RT rápido o mais próximo do dia do treino. 

11- Manter isolamento após realizar o teste de Covid-19, para monitoramento. 
12- Evitar tocar mucosas (olhos, nariz e boca). 
13- Evitar contatos sociais desnecessários. 
14- Evitar aglomeração na chegada, durante e na saída dos treinos. 
15- Não compartilhar materiais de treino. 

Orientação para colocação, manutenção e retirada de máscara. 

 ● Subs tua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca assim que tornar-se úmida; ● 
Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova 
sempre por trás); 

 ● Não puxar a máscara para o pescoço; 

 ● Não tocar na máscara após sua colocação; 

 ● Trocar a máscara sempre que espirrar ou tossir. 

Recomendações: 

 Uso de bonés 
 Luvas (manipulação de material coletivo) 
 Garrafa de água já cheia 
 Uso de protetor solar antes de entrar em campo 



 Alcool gel 70% individual 
 No campo, evitar usar os benchs, banheiros, mas caso seja necessário, tomar as 

devidas precauções, limpar antes e depois o vaso sanitário com álcool gel.  


