BAHIA

FEBATRI
COVID-19
DIRETRIZES DE
PREVENÇÃO
TRIATHLON
VERSÃO 1.0
JUNHO 2020

AVISO LEGAL
Os conselhos fornecidos nessas diretrizes foram
desenvolvidos usando as melhores informações
disponíveis da Organização Mundial da Saúde – OMS,
Comitê Médico Mundial do Triathlon, Secretária da Saúde
do Estado da Bahia – SESAB e Secretaria Municipal de
Saúde – Salvador. Ele é destinado como orientação a ser
utilizada apenas para a organização de provas e
treinamentos de Triathlon na Bahia. Nenhuma
responsabilidade será aceita pela Federação Baiana de
Triathlon - Febatri ou por qualquer pessoa, que se utilize
destas informações modificando os critérios ou
fornecendo os dados deste documento ou de quaisquer
consequências resultantes direta ou indiretamente do
cumprimento ou adoção de orientações aqui contidas,
mesmo se causada por uma falha no exercício de
cuidados durante a aplicação.
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ANEXOS

As diretrizes a seguir foram adaptadas a partir das orientações emitidas pela União Internacional de
Triathlon – ITU, o qual usou o feedback coletivo de diferentes partes interessadas na modalidade,
sendo revisadas pelo Comitê Médico Mundial do Triathlon e pelo Comitê Técnico Mundial do
Triathlon.
Essas diretrizes serão aplicáveis aos eventos e treinamentos de triathlon que ocorrem após a
aprovação das autoridades locais de cada respectiva cidade do estado da Bahia.
A Federação Baiana de Triathlon - FEBATri está colocando a saúde e a segurança de todos os atletas,
treinadores, voluntários, oficiais e colaboradores da organização do evento em primeiro lugar. Dentro
dessas diretrizes, serão encontrados pontos que podem ser aplicados a qualquer evento que ocorra
imediatamente após a suspensão da proibição dos mesmos e que seja considerado apropriado pelas
autoridades locais.
As diretrizes serão atualizadas continuamente de acordo com as informações mais recentes da
Organização Mundial da Saúde (OMS) juntamente com as pesquisas e publicações do Conselho de
Saúde local divulgadas sobre este tópico. As diretrizes serão publicadas e atualizadas no link
http://www.febatri.com/protocolo

1. GERAL
O COVID-19 continua a causar desafios significativos. O período de transição após o surto será longo
e os organizadores de eventos esportivos deverão implementar todas as medidas possíveis para
respeitar os requisitos de distanciamento social e de higiene. A prática de atividade física é
importante e seus benefícios, vão desde a melhoria de funções físicas, biológicas e neurais, até o
fortalecimento muscular e imunológico. A modalidade do triathlon é praticada ao ar livre, podendo ser
realizada em até três ambientes distintos, como o aquático (mar, rio, lago ou piscina), terrestre (via
para o ciclismo) e pistas de cooper (vias para corrida ou caminhada). Pelo fato de exigir três
modalidades esportivas de cada atleta, a quantidade de participantes por cada evento é reduzida em
relação aos demais eventos esportivos. Durante a competição, os atletas estão divididos entre três
percursos distintos. O triathlon não é um esporte típico de contato, mesmo assim, nos familiarizamos
com as orientações da OMS, das autoridades de saúde pública locais e do Comitê de Diretrizes do
COVID-19 da União Internacional de Triathlon – ITU, para criarmos um protocolo e apresentarmos
formas de conduzir as provas e treinamentos de maneira mais segura para os participantes e
praticantes, almejando um risco quase zero. Fomos criativos e adaptamos as melhores ideias e
orientações comprovadas para o benefício de todos.
O COI aconselhou que, durante a evolução do surto de COVID-19, a proteção efetiva da saúde e
segurança dos atletas deve permanecer uma prioridade. Desta forma, a Federação Baiana de
Triathlon - FEBATri buscou como referência todas as recomendações da OMS e as iniciativas das
entidades e dos conselhos de saúde de cada cidade sobre esse assunto.
O objetivo deste protocolo é realizar ações preventivas para interromper a transmissão da infecção e
adotar medidas de mitigação para minimizar o risco de contágio.

2. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
• A Febatri emitiu recomendações gerais da OMS de acordo com as medidas para reduzir o risco
geral de transmissão de infecções respiratórias agudas listadas abaixo:
o Os atletas devem procurar manter pelo menos dois metros de distância de outras pessoas;
o Aqueles que se sentem mal e têm tosse, espirro ou febre, ou possuem sintomas de
infecção respiratória aguda, não deverão estar presentes ou próximos à área de competição ou
treinamentos;
o Lavagem frequente das mãos pelos atletas com o uso de sabão e água ou à base de
álcool (65-70%) esfregando as mãos pelo menos por 20 segundos;
o Evitar apertar as mãos ou abraçar;
o Evitar banhos de vapor ou sauna;
o Evitar tocar a própria boca, nariz ou olhos.
• Qualquer pessoa que se sinta mal (por exemplo, febre ou tosse) deve ficar em casa e ficar longe
do trabalho, da escola ou da multidão até que os sintomas desapareçam, ficando longe quando
estiver doente, procurando cuidados médicos e praticando a quarentena.
• No caso de sintomas sugestivos de doença respiratória aguda antes, durante ou após a viagem,
os atletas serão incentivados a procurar atendimento médico e compartilhar o histórico de viagens
com seu médico.
• Quando houver necessidade de viagem, o atleta deve seguir todas as orientações das autoridades
de saúde pública da cidade origem e de destino, para reduzir o risco geral de contaminação nos
pontos de entrada das cidades.
• Como lembrete geral, também é importante que todo atleta, treinador e oficial da equipe esteja
ciente das indicações sobre diretrizes médicas e sobre os procedimentos para reduzir possíveis
infecções, conforme explicados e mencionados neste documento, como:
o Consultoria com os médicos da sua equipe;
o O procedimento de controle epidêmico;
o Evitar o exagero de treinamentos dos atletas;
o Lavar as mãos e o distanciamento social são as medidas mais importantes para evitar a
transmissão de germes nocivos e para prevenir doenças.
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3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO E
MITIGAÇÃO DE RISCOS DA OMS NO CONTEXTO DE
COVID-19 PARA APROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE
TRIATHLON
A cada atividade de Triathlon será preciso que o promotor responsável avalie a Lista de Verificação
de Avaliação de Riscos e Mitigação da OMS para eventos esportivos de rua no contexto do
COVID-19 (obrigatório para todas as atividades de Triathlon). Essa é uma ferramenta operacional que
oferece orientação aos promotores que realizam atividades com atletas ou oficiais técnicos durante
ou após o surto de COVID-19 e que deve ser acompanhada pelo documento de Avaliação de Risco
Genérico da COVID-19.
O nível de risco é definido em função de duas variáveis: a probabilidade de ocorrência de uma
ameaça e as consequências (impacto) dessa atividade. Para caracterizar o risco é preciso responder
a duas perguntas referentes a ameaça potencial à saúde pública:
• Qual o impacto no evento?
• Qual o impacto na saúde pública?
As respostas sobre o risco geral de transmissão e expansão adicional do COVID-19 em relação a
aglomerações podem ser:
» RISCO MUITO BAIXO
Quando atividade apresenta muito pouco ou nenhum risco
ATIVIDADE AUTORIZADA
» RISCO BAIXO
Quando o risco pode ser gerenciado e as medidas de mitigação podem ser fortalecidas
ATIVIDADE AUTORIZADA
» MODERADO
Quando os serviços médicos e de saúde pública da cidade estão sobrecarregados.
AÇÃO: ATIVIDADE ADIADA
» ALTO
Quando há muitas mortes ou doenças ainda associadas aos casos de COVID-19.
AÇÃO: ATIVIDADE SUSPENSA / CANCELADA
» MUITO ALTO
Necessidade de cancelamento do evento.
AÇÃO: ATIVIDADE CANCELADA
As atividades de Triatlhon estão se encaixando principalmente nas categorias Muito Baixo e Baixo,
mas a depender da localidade e do surto de COVID-19, eles podem estar na categoria de risco
Moderado, Alto ou Muito Alto. A Febatri recomenda que a atividade seja realizada apenas quando ela
se enquadrar na categoria de risco Muito Baixo ou Baixo.

04

3.1. EXAME DE SAÚDE DOS PARTICIPANTES (ATLETAS, TREINADORES, OFICIAIS,
PESSOAL LOCAL, TODOS AS PESSOAS CREDENCIADAS)
• Todas as pessoas que forem participar de um evento de Triatlhon devem monitorar seu
estado de saúde continuamente (incluindo medir a temperatura e monitorar qualquer
sintoma) durante 14 dias antes do evento.
• Deve-se garantir a exclusão daqueles com possíveis riscos adicionais ou que possuam
comorbidades severas. No caso de um teste nasofaríngeo de PCR positivo anterior, o atleta
deve fornecer um novo teste de PCR negativo.
• Não serão aceitos os resultados de testes sorológicos para detectar os anticorpos. Nos
casos em que o atleta não fornecer o PCR Negativo, ele não poderá competir.
• Todos os atletas, treinadores, oficiais, colaboradores que participem de um evento, deverão
entregar preenchido um Questionário Pré-Evento na chegada e em local combinado com a
medição dos níveis de saturação de oxigênio e verificação de temperatura. Níveis de
saturação inferiores a 95% e temperatura acima de 38 ° C devem ser relatados à equipe
médica e seguir orientações das autoridades de saúde pública local.
O objetivo disso é identificar os participantes do evento que talvez precisem ter sua
participação adiada ou cancelada, e que possam ser testados no local, garantindo o
gerenciamento adequado de casos pelas autoridades competentes.

3.2. UTILIZAÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA E COBERTURA DE ROSTO COM MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS PARA NARIZ E BOCA DE COLABORADORES DURANTE TODO O EVENTO
• Utilização de máscaras para coberturas do nariz e da boca e luvas de borracha por
colaboradores e que estejam em contato com atletas (por exemplo, no registro, zona de
transição, área de início, arena e área de chegada).
• Os atletas deverão usar máscaras e luvas descartáveis de borracha durante qualquer
atividade não-competitiva (check-in, retirada de kits da prova e check-out).
• O organizador da prova ou treinamento será responsável por fornecer máscaras e luvas
descartáveis de borracha para todos os colaboradores da atividade. Todos os demais
participantes, deverão trazer os seus próprios equipamentos.

3.3. DISPOSIÇÕES MÉDICAS E RECOMENDAÇÕES AOS ORGANIZADORES DE
ATIVIDADES DE TRIATHLON
• Desinfetantes para as mãos à base de sabão e água ou álcool devem estar acessíveis em
todas as áreas comuns e especialmente nas áreas de tratamento médico.
• Disponibilidade de máscaras de cobertura de boca e nariz para todos os colaboradores do
evento.
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• Utilização de toalhas descartáveis de papel ao invés de toalhas reutilizáveis de pano.
• Garantir a disponibilidade de termômetros (por exemplo, infravermelho) para verificar a
temperatura de todos os colaboradores e atletas credenciados.
• Isolar pessoas que suspeita-se ou que estejam doentes durante a atividade.
• Determinar com as autoridades de saúde locais onde um indivíduo diagnosticado com
COVID-19 será tratado e isolado.
• A equipe médica que atende as pessoas doentes deve usar uma máscara facial e luvas de
borracha descartáveis e descartá-las imediatamente após o atendimento.
• Durante as competições, deve-se ter a presença de prestadores médicos designados e
capazes de triar e encaminhar casos suspeitos para o teste COVID-19.
• Informar contatos de emergência das autoridades locais.

4. COMUNICAÇÃO E CONSCIÊNCIA DE RISCOS
• É importante que todas as disposições em vigor sejam comunicadas claramente a todos os
atletas e espectadores antecipadamente por meio de mídias sociais, sites e canais de
comunicação.
• Exibir avisos de saúde no local e em todas as instalações da atividade, lembrando a todos e
encorajando-os a manterem altos níveis de higiene pessoal, incluindo orientações sobre lavagem
das mãos e a minimizarem o contato físico.
• Definição de estratégia de comunicação de risco para o COVID-19 antes do evento. Espera-se
que esse evento chame a atenção de forma significativa nesse contexto.
• Monitorar a mídia nacional e internacional para se antecipar a quaisquer rumores e se tomar
decisões com antecedência.
Exemplo de comunicação de higiene e conduta

Mantenha distância

Lave as mãos

Não aperte a mão
de ninguém

Em caso de tosse
ou espirro, proteja
com o cotovelo e
evite tocar no rosto
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5. CONDUTA DOS ATLETAS E COLABORADORES
• Distanciamento físico (pelo menos 2 metros) de atletas, oficiais, espectadores e equipe de apoio. Os
espectadores devem seguir as regras de distanciamento social solicitadas pelas autoridades de
saúde pública da cidade onde o evento está ocorrendo.
• Os atletas deverão usar máscaras e luvas de borracha descartáveis no local da atividade em
qualquer atividade não competitiva.
• O compartilhamento de equipamentos será proibido, principalmente garantindo que alimentos,
garrafas de água e copos não sejam compartilhados.
• Qualquer pessoa que irá participar da atividade, mas que esteja se sentindo mal, não deverá ir ao
local e deve avisar para os organizadores através de mensagem ou por telefone.
• Todos deverão ser informados sobre os protocolos, medidas de prevenção e controle e onde podem
encontrar mais informações.
• Informar todos os envolvidos com a atividade, com idade maior que 65 anos ou qualquer
comorbidade que represente um risco à sua saúde em caso de infecção, sobre a maior probabilidade
de sérias consequências em caso de contaminação e recomendá-los a tomarem maiores medidas
preventivas ou mesmo não participarem.

6. LOCAIS INSTALAÇÕES
• Todos os espaços de trabalho e instalações devem ser organizadas de forma que o
distanciamento social seja respeitado.
• Na entrada de cada tenda ou espaço credenciado, desinfetantes para as mãos à base de álcool
deverão estar disponíveis.
• Orientar a equipe de limpeza do local a desinfetar a estrutura da tenda várias vezes ao longo da
atividade.
• Lixeiras fechadas para descarte seguro de materiais higiênicos (por exemplo, lenços de papel,
toalhas, produtos sanitários).
AREA CREDENCIADA
• Acesso limitado de pessoas dentro de uma área credenciada e seguindo o distanciamento
social.
• Para qualquer caso em que as pessoas credenciadas não sigam os procedimentos de
prevenção estabelecidos em torno do COVID-19, seu acesso à área credenciada será
cancelado e solicitado a deixar o local.
• Qualquer participante que não cumprir os procedimentos de prevenção estabelecidos em
torno do COVID-19 não poderá participar da atividade e será solicitado a deixar o local.
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7. ATIVIDADES SOCIAIS
• Atividades como jantares de massas, cerimônias de abertura ou encerramento devem ser
planejadas de modo a minimizar as possibilidades de contágio. Para quaisquer outras atividades com
grupos menores, o risco deve ser avaliado e uma decisão deve ser tomada pelo organizador que
deverá seguir as orientações das autoridades locais.

8. PESSOAL
• A reunião da equipe de colaboradores e de seus voluntários deve ser evitada ao máximo.
• Todas as sessões de treinamento e/ou orientações devem ser realizadas preferencialmente através
de plataformas online ou no local, respeitando o distanciamento social.
• O número de voluntários e colaboradores deve ser revisto e mantido o mínimo necessário.
• As condições de trabalho devem seguir as recomendações das autoridades sanitárias locais.

9. FLUXOS DE ESPECTADORES NO LOCAL DA
ATIVIDADE
• O distanciamento social deve ser respeitado em todas as áreas onde os espectadores estão
localizados. Nesse sentido, é recomendado criar opções onde a atividade possa ser vista de vários
locais.
• Todos os fluxos dentro do local da atividade devem ser unidirecionais e evitar ao máximo o
cruzamento de pessoas em direções opostas. Os espectadores serão aconselhados a não pararem
durante o deslocamento e também em lugares estreitos, como corredores.
• Se houver arquibancadas, deve-se planejar uma distância de 2m entre os assentos.

10. SERVIÇOS DE MÍDIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA,
FOTÓGRAFOS E FILMAKERS)
• Os representantes de mídia credenciados devem ser limitados, levando em consideração o
distanciamento social e o espaço disponível.
• O centro de mídia deve ser preparado com pelo menos 2m entre cada assento e cada fila de
assentos.
• Utilização de máscaras e luvas de borracha descartáveis ao interagir com pessoas.
• No suporte para fotos, deve-se manter uma distância de 2m entre os fotógrafos e todas as
posições disponíveis devem ser pré-marcadas.
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• Na Zona Mista, os representantes da mídia devem manter uma distância de 2m dos atletas o tempo
todo. A marcação do piso deve ser colocada.
• Os representantes da mídia devem passar pelo mesmo processo de triagem de saúde que os
demais grupos credenciados.

11. SERVIÇOS DOS TÉCNICOS E OFICIAIS
• Otimização da equipe de oficiais técnicos e o número de colaboradores para o evento.
• As acomodações devem considerar a distância social e em caso de estadias de hospedagem, a
preferência por ocupação individual sempre que possível.

12. SERVIÇOS DOS ATLETAS
• Otimização da equipe de oficiais técnicos e o número de colaboradores para o evento.
• As acomodações devem considerar a distância social e em caso de estadias de hospedagem, a
preferência por ocupação individual sempre que possível.
TREINAMENTO
• Podem ser realizadas sessões de piscina, praia, rio ou lago, desde que o uso seja
permitido pelas autoridades públicas locais.
• O distanciamento social deve ser respeitado durante o uso de qualquer via ou instalação
que esteja autorizada pelas autoridades públicas durante as sessões de treinamento.

CONGRESSO TÉCNICO E ORIENTAÇÕES DE TREINAMENTO
• O briefing para os atletas deve ser organizado em plataforma on-line.
• Todas as informações sobre a atividade devem ser fornecidas online aos atletas.
• Os atletas que assistirem ao briefing on-line terão a oportunidade de contribuir com
perguntas ou comentários também on-line.

DISTRIBUIÇÃO DO KIT DO ATLETA:
• Todas as medidas de saúde devem estar em vigor para a preparação e montagem dos kits
da prova.
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• Os chips de cronometragem e velcros devem ser desinfetados de acordo com a
recomendação do fabricantes (chips de cronometragem e velcros lavados em uma máquina
de lavar a 60 graus Celsius por uma hora).
• Os atletas devem utilizar suas próprias máscaras, lenços desinfetantes e luvas de borracha
descartáveis.
• Somente materiais essenciais para a competição devem ser higienizados e incluídos no kit
da prova.
• A entrega deve ser feita em mais de um dia e com horários específicos para evitar
aglomerações. Os atletas que não puderem pegar o Kit antes do dia da prova, deverão
retirá-lo conforme intervalos de horários específicos.
• Uma distância de 2m entre os atletas deve ser respeitada dentro do local de entrega do kit
da prova e na área de espera do lado de fora, com espaçamento marcado.
• Todos os colaboradores que gerenciam a entrega de kits deverão usar máscaras e luvas de
borracha descartáveis.
• Os atletas deverão usar máscaras e luvas durante o processo de retirada do kit.
• Desinfetantes devem estar disponíveis na entrada da sala.

CHECK-IN DOS ATLETAS
• Todos os processos devem ser simplificados e reduzidos ao mínimo, com o objetivo de os
atletas passarem o mínimo de tempo possível no local.
• Utilização de máscaras e luvas descartáveis, tanto pelos colaboradores quanto pelos os
atletas.
• Uma distância de 2m entre os atletas deve ser respeitada
• Todas as verificações do equipamento devem ser realizadas como verificações visuais.
• Caso os colaboradores precisem realizar alguma verificação física, será feita e logo após o
atleta receberá lenços higiênicos para limparem o equipamento.

13. COMPETIÇÃO DE TRIATHLON
A LARGADA
1. A largada será realizada em ondas contínuas, com uma área de espera para os atletas
respeitando o distanciamento social.
2. Os atletas devem ficar longe do local da largada até o momento da onda inicial.
3. Intervalos exatos de tempo deverão ser dados a todos os atletas e os atletas não podem
alinhar fora desses horários.
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ZONA DE TRANSIÇÃO
• Espaço mínimo de 2m entre as posições na transição e a distância de 5m entre as fileiras de
racks de ciclismo.

CICLISMO
• Os ocupantes das motos, sejam árbitros ou o piloto, deverão usar capacete aberto e com o
uso da máscara.
• Recomenda-se que os atletas não permaneçam agrupados durante o percurso de ciclismo,
realizando a ultrapassagem sempre pela esquerda a uma distância de 1,5m no mínimo.

CORRIDA
• O atleta deve evitar correr atrás do outro em uma distância menor do que 4m. A
ultrapassagem também será feita pela esquerda a uma distância de pelo menos 1,5m. Em
caso da distância entre atletas seja menor do que 4m, o atleta que estiver atrás deverá ficar em
um ângulo de 45 graus, evitando proximidade.

ESTAÇÕES DE AUXÍLIO
• As estações de ajuda no percurso devem ser operadas com a mesma regra de colaboradores
em área credenciada, com a utilização de máscaras e luvas de borracha descartáveis.
• Todas as estações de auxílio no percurso da prova devem operar através do
autoatendimento, onde o próprio atleta retira o item.
• O comprimento da estação de ajuda deve ser aumentado em relação ao originalmente
recomendado.
• Para eventos com distância olímpica ou short, apenas água deve ser fornecida, evitando
assim manipulação de alimentos.
• Para qualquer outra distância, apenas alimentos na embalagem devem ser fornecidos. A
gestão de alimentos deve seguir as disposições de higiene estabelecidas pelas autoridades de
saúde locais.
• Um atleta não deve estar em posição de tocar em qualquer outra coisa na mesa de serviço
que não seja a que ele / ela selecionou.

ÁREA DE PENALIDADES
• A área de penalidade não terá mais a retenção do atleta. A penalidade será feita através da
adição de tempo ao tempo final do atleta na prova. O atleta continuará com a responsabilidade
de observar o seu número no quadro para saber sobre a sua penalidade.
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CHEGADA
• A área de chegada deve ser dividida em faixas de chegada com 1,5 m de largura para
impedir que os atletas se aproximem dessa distância.
• A faixa de chegada não deverá ser usada.
• Após o término, todos os atletas devem ser direcionados para um espaço aberto onde
possam ter acesso a bebidas e alimentos de recuperação. Deverão ser fornecidas várias
estações dentro deste espaço para distribuição desses suprimentos.
• As banheiras de água fria (crio terapia) devem ser substituídas por chuveiros de água fria,
quando necessário.
• Todas as estações de recuperação devem ser autoatendidas. Caso contrário, um painel
transparente deve isolar o atleta do voluntário.
• Os alimentos fornecidos devem ser embalados individualmente.
• Os atletas devem evitar deitar ou sentar no tapete vermelho (sem nenhuma necessidade ou
problema médico). Um número mínimo de voluntários estará disponível para apoiar os atletas
e garantir que eles não estejam reunidos na área de pós-finalização. Esses voluntários devem
usar máscaras e luvas de borracha descartáveis.

CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO
• A necessidade de realizar uma cerimônia de medalha deve ser avaliada com cuidado.
• O pódio deve fornecer uma distância de 2m entre os medalhistas.
• Não são permitidos flores e champanhe.
• Os atletas deverão usar máscaras
• Para as equipes de revezamento, apenas um representante da equipe será convidado para
as cerimônias, representando toda a equipe.
• Apenas um VIP será permitido no palco para cada cerimônia e ele / ela não deverá entrar
em contato com os atletas, e deverá usar máscara e luvas de borracha descartáveis.
• Apertos de mão ou abraços entre os atletas não serão permitidos.
• O VIP e os atletas podem remover a máscara durante a foto no final de as cerimônias

TENDAS
• Devem ser colocadas de forma espaçadas e os ocupantes devem respeitar o
distanciamento social e reduzir o tempo de permanência dentro delas.
• A tenda deverá ser utilizada apenas como apoio e não como abrigo
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14. REFERÊNCIAS
» Perguntas frequentes sobre eventos de massa e COVID-19, incluindo eventos esportivos
» Principais recomendações de planejamento para reuniões de massa durante o COVID-19
» Lista de verificação genérica de avaliação e mitigação de riscos
» Diretrizes provisórias da OMS sobre como usar a lista de verificação de avaliação e mitigação de
riscos
» Fluxograma da árvore de decisão para reuniões de massa no contexto do COVID-19
» Lista de verificação de avaliação e mitigação de riscos do adendo esportivo
» Diretrizes Internacionais de Saúde em Viagem
» Conselhos sobre o uso de máscaras
» WHO interim guidance - “Considerations in adjusting public health and social measures in the
context of COVID-19”
» World Triathlon - “Medical Guidelines for International Athletes, Team Coaches, TOs and Staff”
» Lisa Casanova, William A.Rutalab, David J.Weber, Mark D.Sobseya - “Survival of surrogate
coronaviruses in water”
» Avelino Núñez-Delgado - “What Do We Know About the SARS-CoV-2 Coronavirus in the
Environment”
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COMO ESFREGAR AS MÃOS
LAVAR AS MÃOS COM FREQUÊNCIA

1

Molhe as mãos com água;

2

Aplique sabão suficiente para cobrir todas as

3

Esfregue as mãos palma para palma;

superfãcies das mãos;

4

Palma direita sobre o dorso esquerdo com

5

Palma a palma com os dedos entrelaçados;

dedos entrelaçados e vice-versa;

7

6

Costas dos dedos nas palmas das mãos opostas, com os
dedos entrelaçados;

8

Esfregar em rotação do polegar esquerdo, apertado na

Esfregar em rotação, para trás e para a frente com os

palma da mão direita e vice-versa;

dedos entrelaçados da mão direita na palma da mão

9

Lave as mãos com água;

esquerda e vice-versa;

10

Seque bem as mãos com uma
toalha de uso único;

11

Use uma toalha para fechar a torneira;

12

Suas mãos estão agora seguras.

COMO DESCARTAR A LUVA DE BORRACHA

REMOVA A LUVA DE FORMA CUIDADOSA E FIQUE PROTEGIDO

COMO USAR A MÁSCARA
2

4

1

3

5

Cubra a boca e o nariz com

Substitua a máscara por

a máscara e verifique se não

uma nova assim que estiver

há espaços entre o rosto e a

úmida e não reutilize

máscara.

máscaras de uso único.

Antes de colocar uma

Evite tocar na máscara

máscara, limpe as mãos com

enquanto a estiver usando;

remova-a por trás (não

um sabonete à base de

Se o fizer, limpe as mãos

toque na frente da máscara);

álcool ou água e sabão.

com um sabonete à base de

descartar imediatamente

Para remover a máscara:

em uma lixeira fechada;

álcool ou água e sabão.

limpe as mãos com álcool
ou água e sabão.

FORMAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO

USAR MÁSCARA

LAVAR AS MÃOS

PRATICAR EXERCÍCIOS

EVITAR O TOQUE

USAR SABÃO
OU ÁLCOOL

COBRIR A
TOSSE OU
ESPIRRO

MANTER
DISTÂNCIA

TER UM SONO
REGULAR

QUESTIONÁRIO PRÉ-EVENTO
Seu nome
Seu endereço permanente (rua /
apartamento / cidade / cep )

Seu endereço durante o evento

Seu numero de telefone
Seu endereço de email
Cidades que vocâ visitou ou ficou nos
últimos 14 dias

SIM
Teve contato próximo com alguám diagnosticado como portador da doença de Coronavírus COVID-19?
Forneceu atendimento direto a pacientes com COVID-19?
Visitou ou permaneceu em ambiente fechado com algum paciente com doença de coronavírus COVID-19?
Trabalharam juntos em estreita proximidade ou compartilharam o mesmo ambiente de sala de aula com
o paciente COVID-19?
Viajou com o paciente COVID-19 em algum tipo de transporte?
Viveu na mesma casa que um paciente COVID-19?
Já esteve em quarentena?
Testou positivo para o teste de PCR?
Experimentou um dos seguintes sintomas agora e nos 14 dias anteriores:
Febre
Tosse
Fadiga
Dispnéia
Mialgia
Dor de garganta
Dor no peito
Congestão / Coriza
Dor de cabeça
Arrepios
Náusea / vômito
Diarréia
Outros

NÃO

COMPETIÇÃO DE TRIATHLON
RESUMO DE MUDANÇAS

Suprimentos distanciados e
servidos em sistema de
SELF-SERVICE, onde o atleta terá
contato com os demais itens.

Chegada individualizada com
corredores. Não haverá faixa de
campeão e não será permitido
abraços ou deitar no chão. Ao
chegar, o atleta deverá seguir o
fluxo de forma ordenada.

Largada intervalada através de
sistema “Rolling Start”, onde os
atletas largam individualmente
após determinado intervalo de
tempo.

Distanciamento entre tendas, que
serão utilizadas como apoioo e
não mais como abrigo.

TRANSIÇÃO
CICLISMO
SUPRIMENTOS

Os atletas deverão evitar grupo ou
vácuo. As mesma regras da
modalidade olímpica para vácuo,
será aplicada em provas curtas.
Ultrapassagem apenas pela
esquerda a um ângulo de 45
graus.

CHEGADA

Espaçamento entre o
posicionamento dos atletas
dentro da zona de transição.
Ampliar a distância entre atletas e
os RACKINGS das bicicletas.

PREMIAÇÃO

Largada intervalada através de
sistema “Rolling Start”, onde os
atletas largam individualmente
após determinado intervalo de
tempo.

LARGADA

COMO SERÁ

TENDAS

COMO ERA

TREINAMENTO DE TRIATHLON
RESUMO DE MUDANÇAS

Distanciamento social entre
atletas, técnicos e colaboradores.

LARGADA

COMO SERÁ

Cada atleta deve levar o seu
próprio suprimento ou retirá-lo na
estrutura da assessoria sem
encostar em nenhum outro.

Distanciamento entre tendas, que
serão utilizadas como apoio e não
mais como abrigo.

SUPRIMENTOS

Treinamento individualizado sem
formar pelotões

CICLISMO

TRANSIÇÃO

Racking de bicicletas espaçados.

TENDAS

COMO ERA

BAHIA

