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Normas de segurança (COVID 19) 

  

• Este Plano de Contingência respeita o Programa de Retorno à Competição elaborado pela 

Federação Portuguesa de Atletismo e as orientações 030/2020 e 036/2020.   

• A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os 

quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de 

cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.   

• A competição tem um responsável máximo (Diretor da ADAC) que pode, caso se justifique, 

modificar e ampliar as regras de segurança e, caso se detete algum caso suspeito de COVID-

19, cancelar o evento.   

• Apenas poderão participar nesta competição os atletas que assinem um termo de 

responsabilidade. No caso dos atletas menores de 18 anos esse termo deverá ser assinado 

pelo encarregado de educação.  

• Os atletas que apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não deverão dirigir-

se para o local da competição. Deverão contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito e seguir as recomendações que lhe 

forem dadas. 

• Ao longo de toda a competição, estarão em permanência no estádio cerca de 25 elementos 

afetos à organização, divididos pelas várias zonas da pista.  

• Sempre que possível, os atletas deverão deslocar-se para o local de competição em veículo 

próprio, evitando o contacto com terceiros.  

• O aquecimento para a competição será feito fora do estádio, de forma individual e evitando 

ajuntamentos. Após entrarem na pista, os atletas poderão fazer o aquecimento específico.  
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• A Entrada no estádio será feita pelo portão a Norte e a Saída será feita pelo portão a Soeste. 

Haverá elementos afetos à organização a controlar as entradas e saídas do estádio.  

• No momento da entrada no estádio os atletas deverão usar máscara, entregar o termo de 

responsabilidade devidamente preenchido, e exibir o dorsal. Quem não for portador de 

máscara, termo de responsabilidade e o dorsal não será autorizado a entrar no estádio.  

• Será medida a temperatura a todas as pessoas que entrem no estádio e serão impedidas de 

entrar aquelas que tenham uma temperatura superior a 37º ou qualquer outra 

sintomatologia associada ao COVID19. Não será feito qualquer registo da temperatura tirada 

às pessoas.  

• Os horários das provas serão desfasados para evitar que os atletas entrem todos ao mesmo 

tempo no estádio.  

• Não será permitida a entrada de público. Apenas poderão entrar no estádio os atletas que 

vão competir, os respetivos treinadores, um delegado de cada clube e os elementos afetos 

à organização do evento.  

• Dentro do estádio, todos os elementos afetos à organização, os delegados dos clubes e os 

treinadores dos atletas deverão usar máscara. Os delegados do Clubes deverão permanecer 

na bancada em lugares sentados e devidamente espaçados entre si.   

• No momento da entrada, todas as pessoas deverão higienizar as mãos com uma solução de 

base alcoólica disponibilizada pela organização.  

• Assim que entrarem no estádio, os atletas deverão dirigir-se imediatamente para o local da 

pista onde decorrerá a sua prova. Ao longo desse trajeto deverão usar máscara. Junto ao 

local de partida poderão deixar os seus pertences.  

• Todos os agentes desportivos deverão observar uma distância de 2 metros entre si.  

• Os atletas e juízes deverão cumprir rigorosamente com as regras definidas para cada prova.  

• Não poderá, em caso algum, haver contacto físico entre atletas. O desrespeito desta regra 

implicará a desclassificação do atleta.  

• Em nenhuma circunstância devem os atletas dirigir-se para as bancadas, antes ou depois da 

sua competição.  

• Não haverá lugar à câmara de chamada nem às tradicionais confirmações. Todas as listas de 

participantes e a respetiva seriação serão previamente impressas e enviadas por e-mail aos 

Clubes participantes. 

• Os resultados da competição apenas serão disponibilizados online no site da ADAC. O 

secretariado atualizará os resultados sempre que possível.  

• Antes, durante e no final da competição, a ADAC fará a higienização de todos os 

equipamentos e espaços de competição utilizados. Sempre que possível, as portas devem 

permanecer abertas.  
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• Os Balneários do Estádio estarão encerrados. Haverá WC disponível apenas para situações 

de imperiosa necessidade. 

• Deve-se promover o arejamento dos espaços fechados, como por exemplo a sala do 

secretariado, de forma natural.   

• É proibida a partilha de materiais e equipamentos pessoais.  

• Caso algum agente desportivo manifeste sintomas de infeção por COVID19 durante a 

competição, será encaminhado para uma sala de isolamento previamente indicada.  

• O caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio.   

• A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador para a sala de 

isolamento. De seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as 

recomendações.   

 

A Direção da ADAC 
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