SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - PJF
TORNEIO DE FUTSAL FEMININO
PREFEITURA BAHAMAS - 2021

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

1. Todas as atletas, comissão técnica, colaboradores e torcedores, deverão estar em dia com o
cronograma da vacinação, contra o vírus da COVID 19 (ter tomado pelo menos a primeira
dose);
2. Ir para as competições já com a vestimenta apropriada (uniformes), para não precisar usar os
vestiários ou banheiros, pois os mesmos estarão fechados;
Obs.: Os banheiros estarão abertos somente para as necessidades fisiológicas.
3. Todas as atletas, comissão técnica, torcedores e colaboradores presentes no local da
competição, deverão usar obrigatoriamente a Máscara, retirando apenas, quando estiver
jogando e acondicionando a mesma, quando retirada, em embalagem plástica. Nos bancos de
reservas, todos deverão estar usando máscara. A Máscara deverá ser trocada, quando estiver
umedecida;
4. Atletas, comissão técnica, colaboradores e torcedores, deverão trazer de casa o próprio
recipiente de hidratação (garrafas, squeezes), máscaras reservas e em hipótese nenhuma,
utilizar recipiente de outras pessoas;
5. Não utilizar objetos pessoais de outras pessoas, como toalhas, camisas, etc.;
6. Evitar o contato físico, como abraços, apertos de mão, beijos e etc., durante o evento;
7. Não ir para o local da competição com algum sintoma de gripe (febre + de 37°, coriza, tosse,
dor no corpo, etc);
8. Não levar objetos desnecessários para os locais dos jogos;
9. Evitar aglomeração antes, durante e depois das partidas;
10. Ao final das partidas, todas as atletas, comissão técnica e torcedores, deverão sair do local
do torneio.
11. O número de torcedores, será de acordo com o percentual permitido pelo decreto municipal,
observando a capacidade de cada local das partidas.
Obs.: Cada clube tem a autonomia de decidir se vai permitir a presença de público ou não.
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