
 
 

 
 

 

PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA 

 TREINOS ESPORTIVOS E ESCOLAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 

ATUALIZADA EM 19/02/2021 

*ATENÇÃO AOS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS VIGENTES 

 

 

Os esportes que são praticados com mais de uma pessoa e envolvam algum 

material compartilhado, como uma bola de tênis, vôlei, futebol, basquete ou de tênis de 

mesa entre outros, também apresentam risco de contaminação. Caso alguém contaminado 

encoste nos olhos, boca ou nariz durante a partida e pegue a bola sem higienizar a mão, o 

que normalmente ocorre durante a prática destes esportes, o vírus pode ser transmitido 

através do material compartilhado para a outra pessoa. 

Para prevenir a transmissão, recomendamos medidas, cuja iniciativa cabe aos 

praticantes. 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Para funcionar, os clubes sociais e recreativos para atividades físicas e esportivas, 

deverão obter autorização do Município, mediante a adoção dos seguintes 

procedimentos: 

I- Obter, junto à Vigilância Sanitária Municipal, autorização para 

reabertura/retomada de suas atividades; 

II- Assinar o Termo de Compromisso, mediante o qual o responsável ficará ciente 

que deverá atender todos os protocolos gerais de Biossegurança; 

 

PROTOCOLO GERAL: 

1. As modalidades esportivas, bem como escolas de iniciação esportiva, deverão 

ocorrer somente para treinamento físico e funcional, mantendo o distanciamento 

de pelo menos 1,5m entre os participantes; 

2. Para crianças abaixo de 12 anos é necessária autorização por escrito dos pais ou 

responsáveis e assinatura de Termo de Responsabilidade. 

3. Realizar a aferição da temperatura dos clientes na entrada do estabelecimento 



 
 

 
 

mediante termômetro infravermelho, sem contato, ficando vedado o acesso 

daqueles que apresentarem temperatura acima de 37,5°C, bem como das pessoas 

que estão no mesmo veículo ou grupo familiar; 

4. Na recepção do clube, deverá ser instituído mecanismo de controle de 

frequentadores com nome, contato, data e horário de entrada e saída para no caso de 

necessidade a SMS fazer o rastreamento; 

5. É obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido não tecido (TNT) ou 

tecido de algodão por todos os funcionários e clientes durante a permanência no 

estabelecimento, como também manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um 

metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas; 

6. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, deve ser realizada a 

limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes pelo menos uma vez por 

período (matutino, vespertino e noturno); 

7. Devem ser disponibilizados cartazes com as regras de funcionamento autorizadas 

e as restrições sanitárias adotadas, em local visível e de fácil acesso; 

8. No local deve estar disponível álcool 70% em pontos de maior circulação, para 

higienização das mãos; 

9. Clientes e colaboradores devem realizar a higienização de mãos com álcool 70% 

na entrada e na saída do estabelecimento e durante a realização das atividades; 

10. Manter os banheiros limpos e abastecidos com papel higiênico. Os lavatórios de 

mãos devem estar sempre abastecidos com sabonete líquido, papel toalha e 

lixeiras. É indicado que pelo menos uma vez ao dia, após a limpeza, o banheiro 

deverá ser desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% (espalhar o produto e deixar 

por 10 minutos, procedendo o enxague e secagem imediata). Se optarem por outro 

produto desinfetante, deverá estar autorizado pelo Ministério da Saúde. Os 

banheiros devem estar providos de sabonete líquido, toalha de papel e álcool 70%; 

11. Não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de vestimentas no local; 

12. Os Treinos deverão ser apenas ao ar livre e sem qualquer contato físico; 

13. Os treinos deverão ser somente de ordem técnica e física de forma a permitir que 

os atletas estejam fisicamente ativos, informando os atletas que não terá caráter 

competitivo; 

14. Os atletas devem treinar isoladamente com a presença do treinador que devem 

estar sempre a uma distância de segurança de, no mínimo, 04 metros. Não se 



 
 

 
 

cruzam diretamente com entre os atletas e/ou treinador; 

15. Nos treinos específicos de futebol, poderá ter até 02 grupos de no máximo 05 

pessoas no campo respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros; 

16. Evitar conversas no momento do treino em que estiver sem máscara; 

17. No caso de esportes que utiliza bolas ou outros equipamentos cada um deverá 

treinar com a sua bola (identificada e higienizada previamente); 

18. Proibido o compartilhamento de objetos/equipamentos utilizados no momento os 

treinos (bolas, pesos, bastão entre outros); 

19. Todos os equipamentos utilizados nos treinos deverão ser higienizados (água e 

sabão) e desinfetar (álcool 70%) a cada treino; 

20. Não será permitido a permanência do atleta no local após o treino e/ou antes do 

horário agendado; 

21. Não será permitido a presença de acompanhantes e expectadores no espaço 

específico para os treinos; 

22. OBRIGATÓRIO uso de máscara pelos atletas e treinadores; 

23. Devem vir já equipados de casa, PROIBIDO utilizar vestiários; 

24. PROIBIDO uso de bebedouros; 

25. Cada atleta trará sua garrafa de água com identificação, ficando expressamente 

proibido a troca ou compartilhamento da mesma; 

26. Evitar levar objetos pessoais/bolsas entre outros; 

27. PROIBIDO consumir e/ou compartilhar alimentos; 

28. Proibir conversas paralelas durante o período que estiver realizando os treinos; 

29. Evitar tocar os olhos, nariz ou boca; 

No caso de sintomas (tosse, febre, cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza 

generalizada, perda do olfato ou paladar, sintomas gastrointestinais etc.) ou de pessoas 

que viva com eles, os atletas não poderão comparecer aos treinos, e deverão informar 

a SMS para que providências e monitoramentos sejam realizados. 

 
 


