EXIGÊNCIAS GERAIS DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS
PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA
A Equipe de Vigilância em Saúde orienta ao comércio em geral que mediante ao surto do Novo Coronavírus
(COVID-19) no município de Cássia, medidas de PREVENÇÃO, se tornam estritamente necessárias para evitar a
transmissão da doença. Segue abaixo as exigências da Vigilância Sanitária e do Minas Consciente para que a
atividade possa ser realizada:
















Sensibilizar os idosos e pessoas com doenças crônicas a não frequentarem ;
Impedir a entrada de pessoas sem máscara ou que estejam utilizando a máscara de forma inadequada;
O uso de máscara não é obrigatório no momento da prática do esporte;
Checar a temperatura dos praticantes, não autorizar a entrada de pessoas com temperatura a partir de
37,5°C;
Disponibilizar álcool 70% na entrada do local, em alguns lugares estratégicos dentro do ambiente para
os praticantes ;
Cada atleta deve utilizar seu próprio fardamento, ficando vedado o uso compartilhado, devendo
obedecer a rotina de higienização após única utilização;
As bolas e demais equipamentos de uso coletivo devem ser higienizados com álcool70% antes e após o
uso;
Os lavatórios e sanitários devem estar providos de sabonete líquido, toalha descartavel, lixeira sem
acionamento manual e álcool 70%;
Uso controlado do vestiário, para que fique garantido a distância mínima de 1,5m entre as pessoas;
Realizar controle de todos os atletas contendo nome e horário do jogo para que em caso de algum caso
positivo seja mais fácil a identificação dos contatos;
Bebedouros apenas com a possibilidade de enchimento de garrafas e recipientes individuais, ou copos
descartavéis com descarte em lixeira com pedal;
Jogos em quadra devem ter um intervalo minimo de 10 minutos entre uma partida e outra para que
seja realizada a higienização da quadra com aplicação de água sanitária com diluição de 250ml para um
litro de água;
Todos os atletas que apresentarem sintomas respiratórios como tosse, febre, dor de garganta e mal
estar em geral devem ser proibidos de adentrar no local;
Proibida a presença de torcida no local.

Não respeitando essas normas o estabelecimento terá seu Álvara Sanitário e de
Funcionamento cassado interrompendo assim suas atividades e poderá responder
judicialmente em casos de surtos relacionados ao seu estabelecimento.

