
PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITÁRIAS COVID-19 

O Circuito Ôxe de Triatlo a ser realizado no dia 22 de agosto de 
2021, contará com novas regras e medidas preventivas, visando evitar a 
proliferação do COVID-19.  

Como é sabido por todos, as atividades físicas estimulam o sistema 
imunológico, importantíssimo na diminuição dos riscos de maiores 
consequências ao adquirir o COVID-19, sendo assim estimular o esporte 
também é estimular a saúde, mas sabemos e temos como obrigação evitar 
aglomerações, manter o distanciamento seguro, como também dar as 
condições necessárias para proteção dos atletas, staffs, árbitros, parceiros 
e expectadores do evento. 

Nosso protocolo foi baseado no Guia Triathlon Brasil de Prevenção a 
COVID-19 para Organizadores de Eventos de Triathlon, que foi elaborado 
com base no Guia da União Internacional de Triathlon (ITU) e 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL: 

Em nossos eventos sempre existiu o Termo de Responsabilidade que 
será atualizado com os seguintes termos. 

1. Pessoas com sintomas respiratórios agudos (tosse, falta de
ar, dificuldade em respirar ou dor de garganta) devem
manter-se em casa;

2. Os participantes devem manter distância mínima de 2
metros entre si;

3. Os participantes devem lavar as mãos frequentemente
usando água e sabão ou álcool 70%;

4. Evitar apertos de mãos e abraços;



5. Evitar tocar na boca, nariz ou olhos;

6. Aqueles que se sentirem doentes não devem ir ao evento.
Em caso de sintomas mais graves anteriores ao evento
procurar urgentemente atenção médica;

7. Treinadores e atletas devem ter cuidado com o overtraining
(sobretreinamento);

8. Usar máscara descartável na chegada e pré-larga;
9. Uso de máscara após a conclusão de sua prova;
10. Evitar aglomeração em todos os momentos em que

estiver na arena de eventos;
11. A não atenção a esse protocolo poderá ensejar a

desclassificação do atleta.

O atleta deverá assinar o termo contendo a seguinte termo: 

"Declaro que não irei participar do evento, caso 
esteja sentindo: febre, tosse seca, dor de garganta, 

diarreia, conjuntivite, dificuldades de respirar, dor no peito ou 
qualquer outro sintoma de COVID19". 

USO DE MÁSCARA 

O Ôxe Triatlo enfatiza a obrigação de máscaras cobrindo 
nariz para todos os envolvidos no evento esportivo (voluntários, 
staffs, oficiais técnicos, treinadores e espectadores) 

Atletas devem usar máscaras durante atividades pré-
competição e pós-competição e devem higienizar as mãos 
regularmente. 



O kit do atleta irá conter uma máscara descartável para 
utilização do atleta até o momento da largada, onde será 
dispensada, segundos antes e recolhidas ao lixo. 

Ao cruzar a linha de chegada o atleta receberá álcool em gel 
e será orientado a utilizar uma máscara limpa de sua propriedade 
(o atleta será responsável por conter em seu material pós prova
uma máscara para utilizar durante toda sua permanência no local
do evento)

PRÉ PROVA 

Nossa equipe de staffs, árbitros e colaboradores deverão 
utilizar máscaras e luvas descartáveis fornecidas pelo evento 
durante todo a duração das atividades. 

Staffs e voluntários com sintomas durante o evento devem 
usar material de proteção, informar ao organizador do evento e 
ser imediatamente isolados 

Será enfatizado por meio do sistema de som do evento, a 
orientação para o uso de máscaras e distanciamento social. 

Terão em locais diversos do evento, álcool em gel 70% a 
disposição de todos 

Todos staffs e árbitros serão enfaticamente orientados para 
seguirem os protocolos e orientar os participantes e espectadores 
para seguirem as orientações. 



As equipes de fotografia, vídeo e imprensa deverão seguir 
todos os protocolos além de ter acesso restrito as áreas, ou 
destinado local exclusivo para suas atividades. 

Brefing (Congresso técnico) será ON LINE, gravado e 
disponibilizado via youtube para todos os atletas com 5 dias de 
antecedência, evitando assim a reunião presencial que antecede 
ao evento como de costume. 

No kit do atleta será fornecido duas sacolas com cordão, 
para ser utilizado por ele durante o evento, nenhum de seus 
pertences poderão ser colocamos no chão ou qualquer lugar fora 
da sacola.  

O guarda-volumes será com uma sacola transparente, 
fornecida pela organização, e lacrada na frente do atleta, 
higienizada e acomodada em uma caixa, para sua retirada ao 
término do evento. 

Na área de bike check in como todas as áreas externas na 
prova é obrigatório o uso de máscara; 

Não haverá marcação de corpo com canetões. Toda 
checagem do equipamento de competição será visual. Se for 
necessária checagem física um instrumento de higienização deve 
ser entregue para que o atleta possa fazer a higienização após o 
contato do Oficial Técnico no equipamento de competição. 



PROGRAMAÇÃO 

O evento é dividido em 3 categorias, Olímpico, Sprint e Mini 
Sprint, dos quais já possuem largadas separadas, sendo que será 
acrescido a separação também por sexo, veja a programação no 
GUIA DO ATLETA e VIDEO TÉCNICO.                            . 

O atleta terá acesso a álcool em gel após cruzar a linha de 
chegada e será orientado para utilizar a máscara durante toda a 
estada no local do evento. 

Os alimentos serão servidos embalados individualmente. 

As Premiações serão às 10h30 no local do evento, restrito 
aos atletas que forem ser premiados. 

Triatletas flagrados sem máscaras antes e após o evento 
sofrerão sanções que poderão culminar com a sua 
desclassificação. 

O Ôxe Triatlo sempre pensando no atleta, e na continuidade 
do esporte não medira esforços para fazer um evento seguro para 
os envolvidos. 

Faça sua parte: 

Se possível, não leve seus familiares e amigos para esta 
etapa; 



Não permaneça, nem permita que ninguém permaneça, sem 
máscara antes e após a prova para os triatletas. Aos assistentes o 
tempo todo; 

Não permaneçam na arena da prova sem necessidade. Não 
esqueça que estamos em uma pandemia; 

No Check-in será item obrigatório uma máscara de 
propriedade do atleta para o pós-chegada. 

Boa prova e muita responsabilidade a todos. 

Luiz Horácio 
organizador 


