
  

PROTOCOLO COVID – CBDU: JUBs Praia 2021 
 

Considerando as atuais circunstâncias relacionadas ao COVID-19, a CBDU adotou os 

seguintes protocolos e recomendações: 

 

        PRÉ-EVENTO 

• Realizar teste RT-PCR COVID-19 ou ANTÍGENO com prazo até 03 (três) dias antes do 

início da competição, e enviar o resultado para o e-mail esportes.cbdu@gmail.com; 

 

        CHEGADA DAS DELEGAÇÕES 
• O participante no ato do seu credenciamento no evento, deverá realizar o teste 

rápido para ANTÍGENO de COVID-19, disponibilizado pela Secretaria do Estado de Saúde; 

• Após a testagem, o participante com resultado negativo, receberá a sua credencial 

e será encaminhado para providencias de hospedagem; 

• Após a testagem, o participante com resultado positivo, será encaminhado de 

imediato para a coordenação médica do evento, para que seja providenciado o seu 

isolamento, seguindo todas os protocolos e determinações da OMS. 

• Entregar o Termo Individual de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os 

integrantes da equipe/delegação (anexo a este documento); 

 

        LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
• Só terá acesso à arena de competição os participantes (atletas, comissão técnica e 

comitê organizador) devidamente credenciados e testados; 

• Aferição de temperatura será realizada para todos os participantes na entrada da 

arena de competição. Ao participante que apresentar temperatura superior a 37.5º C, será 

encaminhado para a coordenação médica do evento para providencias, no âmbito do 

combate à COVID-19; 

• Uso obrigatório de máscara de proteção facial, em todas as áreas de competição e 

demais locais do evento com exceção do momento de jogo; 

• Serão disponibilizados em todas as áreas de competição álcool em gel, antes de 

entrar na área de competição e dentro da arena para realizar higienização de mãos e 

braços. 

mailto:esportes.cbdu@gmail.com


  

• Antes de ingressar na área de competição, realizar higienização de mãos e braços 

com álcool gel; 

• Em todas as áreas deverá ser mantido o distanciamento social. Nas áreas destinadas 

aos atletas suplentes e comissão técnica durante os jogos, deverá ser respeitada a distância 

mínima de 1,5 metros entre os integrantes; 

• Antes do início das partidas, será realizado a desinfecção de materiais, bolas, cadeira, 

bancos e mesas; 

• Realizar hidratação individual e não compartilhar pertences pessoais; 

• A realização das reuniões de equipes acontecerá em locais abertos e respeitando o 

distanciamento de 1,5 metros entre os participantes; 

• Não será permitido utilizar vestiários, os atletas devem chegar ao local do jogo 

devidamente uniformizados e cumprir o roteiro de acesso à arena. 

 

        PARTICIPANTES 
• Usar obrigatoriamente a máscara de proteção facial, em todas as áreas de 

competição e demais locais do evento com exceção do momento de jogo; 

• A hidratação deve ser feita de forma individual, não será permitido uso de copos 

descartáveis, bem como compartilhar pertences pessoais; 

• Os participantes deverão se dirigir imediatamente após a partida ao seu local de 

hospedagem; 

• Recomendamos a todos os participantes o mínimo de deslocamento possível na 

cidade durante o período do evento, evitando o contato com outras pessoas; 

• Fazer uso contínuo de álcool gel, bem como manter os hábitos de higiene 

recomendados como prevenção da doença; 

• Respeitar as regras de distanciamento exigidas pelo local de hospedagem; 

• Seguir orientações das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais locais. 

 

 

OBS: Todos os participantes do evento estão sujeitos as sanções disciplinares por 
infringirem as recomendações acima descritas. 

 

 



  

TERMO INDIVIDUAL DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu ____________________________________________________________________________ 
Portador do RG nº: _____________________, Inscrito no CPF nº: ______________________, 
representando a: _________________________________________________ / UF:_________, 
na função de: ___________________________________, declaro que tenho ciência do 
conteúdo integral deste documento e me comprometo a atuar em conformidade com as 
suas diretrizes, bem como assumo toda e qualquer responsabilidade quanto a veracidade 
dos documentos apresentados e das informações prestadas no preenchimento dos 
documentos para a minha participação nas atividades relativas a competição JUBs PRAIA 
2021. 
 
DIRETRIZES PARA A PARTICIPAÇÃO: 
 

a) Entregar este Termo Individual de Consentimento Livre e Esclarecido preenchido e com 
assinatura do declarante no ato do credenciamento; 

b) Enviar o resultado do teste RT-PCR COVID-19 ou ANTÍGENO realizado até 03 (três) dias antes 
do início do evento para o e-mail esportes.cbdu@gmail.com; 

c) Ter conhecimento da natureza das atividades praticadas durante a realização da 
competição, declarando estar apto para praticar as atividades esportivas de sua modalidade 
no evento; 

d) Ter ciência e aceitar que a participação no evento dependerá das avaliações – teste COVID-
19 no momento do credenciamento e aferição de temperatura corporal realizada sempre 
antes da entrada no local de jogo ou qualquer local do evento; 

e) Ter conhecimento que, caso apresente sintomas e teste reagente para COVID 19, não 
poderei participar da competição, devendo cumprir o período de isolamento; 

f) Declaro para os devidos fins que fui informado sobre todos os riscos e consequências 
ocasionadas pela exposição ao vírus COVID-19;  

g) Estou ciente sobre a possibilidade de contaminação e desenvolvimento da doença, que 
poda causar sequelas irreversíveis, podendo ser transmitida inclusive a terceiros, isentando a 
CBDU, a Federação Universitária do meu estado, minha Instituição de Ensino, bem como 
todos os envolvidos na organização deste evento, de qualquer responsabilidade; 

h) Declaro estar ciente que embora a CBDU esteja cumprindo com todos os protocolos de 
prevenção indicados pela Organização Mundial da Saúde – OMS, pelo Ministério da Saúde e 
demais órgãos competentes, ainda assim existe o risco de contágio e desde já isento a CBDU 
de qualquer responsabilidade nesse sentido; 

i) Declaro que todas as informações foram transmitidas pela CBDU, Federação Universitária 
do meu estado e a minha Instituição de Ensino de forma clara e adequada. 

 
Ao assinar este termo ratifico minha adesão às diretrizes estabelecidas neste documento. 

 
 

                   _____________________________________                                    ___/___/___ 
                             ASSINATURA DO PARTICIPANTE                                               DATA 
 
 
 
 
OBS: Este termo preenchido e assinado (original) deverá ser entregue no ato do credenciamento do respectivo evento. 
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