PRINCIPAIS PROTOCOLOS
A realização do evento seguirá os protocolos sanitários aprovados nacionalmente pelos órgãos
responsáveis de prevenção e combate a COVID e de acordo com portaria nº 620 publicada pelo
Governo Estadual no dia 15 de junho, com validade até dia 30 de junho de 2021, resolvendo:
●

Arena do Evento – local da prova terá acesso controlado e monitorado. Somente
competidores e staff devem comparecer e participar. Não será permitido o acesso à amigos e
familiares que não inscritos no evento;

●

A triagem na entrada da verificação será feita com aferição de temperatura por
infravermelho em todos os participantes, trabalhadores, organização, staffs e órgãos
reguladores;
Caso o indivíduo apresente temperatura acima de 37,5 C, será encaminhado ao atendimento
médico para reavaliação e confirmação do dado vital, podendo ser impedido de participar da
prova e/ou simplesmente acessar o espaço determinado “Arena do Evento”.

●

Conforme Portaria Conjunta 441 SES/FESPORTE, que estabelece as condições para realização
de eventos esportivos no Estado de Santa Catarina, considerando a Pandemia pela Covid-19
– Todos os participantes devem preencher o Questionário Médico sobre Covid 19. O mesmo
estará disponível no site da prova e também enviado por e-mail. Obrigatoriamente, o atleta
deverá apresentar esse documento impresso e assinado para retirar seu respectivo kit;

●

Uso geral e obrigatório de máscaras. Os participantes deverão mantê-las durante a
permanência no evento – arena de largada, chegada e áreas comuns do evento. No
percurso, uso opcional;

●

A Meia Maratona de Balneário Camboriú ocorrerá respeitando o limite de participantes por
prova e a largada ocorrerá em ondas. Sua largada será informada na retirada do kit;

●

Placas de comunicação, reforçando as medidas de distanciamento social e medidas de
higiene, serão disponibilizadas na arena do evento. Todos os indivíduos devem manter pelo
menos 1,5m de distância entre eles. Haverá uma equipe de brigadistas presente nestas
áreas para orientar os participantes. Marcas no solo, cones e unifilas serão utilizados para
estimular e garantir esse distanciamento nos locais de maior risco de aglomeração;

●

Os postos de Hidratação serão montados em locais amplos, e disponibilizados com maior
espaçamento, para evitar acúmulo de corredores. Sugere-se que o atleta leve sua própria
hidratação ou aguarde o staff realizar a entrega do mesmo. A hidratação vai ocorrer no
formato de autoatendimento e os staffs irão realizar a reposição em espaços distanciados;

●

Serão entregues máscaras e disponibilizados totens contendo Álcool em Gel para todos os
concluintes;

●

Estarão disponíveis, com estrutura adequada, postos de atendimento médico, organizados
em tendas separadas para atendimento de casos suspeitos de falta de ar ou outros sintomas
relacionados ao coronavírus. A triagem caberá à equipe médica;

●

Com o objetivo de evitar aglomerações, logo na chegada os participantes devem se deslocar
para locais de maior dispersão, e ao terminar a prova, devem evitar parar logo após a linha
de chegada, seguindo fluxo de dispersão do evento;

●

A Portaria nº 620 de 15 de junho de 2021 e Portaria Conjunta SES / Fesporte 441 de 27 de
abril de 2021:
II. Nos Municípios localizados em regiões que estejam nos níveis de risco gravíssimo e
grave, fica vedada a participação de menores de 18 anos, idosos acima de 60 anos,
gestantes e pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes. Atletas que se
encaixam nesta portaria receberão as devidas orientações por e-mail;

●

Não será permitido serviço de guarda volumes, massagem, correr sem camisa, instalação de
tendas de assessorias e áreas de convivência;

●

Fica proibido a cerimônia de premiação. A organização vai realizar entrega de troféus
devidamente higienizados e de forma individual para os 5 primeiros colocados no geral em
cada modalidade presencial. Os resultados serão divulgados digitalmente. Com isso não
teremos (temporariamente) a classificação dos atletas pelo formato conhecido (tempo
bruto) e sim pelo tempo líquido realizado na prova. Assim garantimos um espaçamento
maior na largada, uma vez que o que vale é o tempo de conclusão e não sua posição
durante a prova;

●

A entrega de medalhas será realizada por staff devidamente paramentado e com
distanciamento de 2m;

●

Os banheiros químicos serão higienizados constantemente com aplicação de produtos
desinfetantes e serão disponibilizadas pias com água e sabão para lavagem das mãos;

●

Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das
mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso,
bem como em número suficiente para atender a demanda.

