
DIRETRIZES TÉCNICAS DE SAÚDE



HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Faz se necessário a higienização com antecedência e sua manutenção ao longo da partida. 

Nos locais onde possuem pias, disponibilizar (água, sabão e papel toalha), além de ÁLCOOL 70% (Gel ou 
líquido).

➢ VESTIÁRIOS;

➢ ACESSOS / CORREDORES;

➢ BANHEIROS;

➢ BANCO DE RESERVAS;

➢ LOCAL DO DELEGADO.

Responsabilidade do clube mandante.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ACESSO AO CAMPO DE JOGO E VESTIÁRIOS



TESTAGEM E CONTROLE

O controle de acesso ao campo de jogo ou aos vestiários, será feito pelo segurança responsável após

identificação, seguido de aferição da temperatura.

Na aferiçãoda temperatura, casos acima dos 37,5 °C o acesso será negado.

Somente poderão acessar estes locais até 23 (vinte e três) atletas e 3 (três) membros da comissão técnica

por equipe, sendo obrigatório o uso de máscaras.

Após a entrada dos atletas e da comissãotécnica, o portão de acesso deverá ser fechado.

Não será permitida a presença de fotógrafos e repórteres de rádio e TV dentro do campo, em nenhum

momento do jogo (antes, durante ou após).

O aferidor de temperatura será de responsabilidade do clube mandante.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ACESSO AO CAMPO DE JOGO E VESTIÁRIOS



VESTIÁRIOS 

Recomenda-se que as equipes fiquem o menor tempo possível nos vestiários, priorizando a preleção

inicial e a do intervalo, assim como o aquecimento ao ar livre.

Os vestiários deverão ser mantidos com a maior ventilação possível.

Evitar aglomerações antes e depois dos jogos.

Realizar a troca de roupa (uniforme) e banho em grupos reduzidos.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DURANTE O JOGO



BANCO DE RESERVAS 

Os atletas suplentes deverão utilizar cadeiras plásticas extras para manter o distanciamento.

Obrigatório o uso de máscaras para todos os suplentes e comissão técnica, exceto o treinador enquanto

estiver em pé na área técnica.

Está suspensa a utilização de squeezes (garrafinhas) para reposição hídrica, como sugestão utilizar água

em copos.

Deverão ser disponibilizados lixeiros específicos para o descarte de materiais.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DURANTE O JOGO



OBSERVAÇÕES 

Todas as partidas deverão ter 1 (um) minuto de silêncio em homenagemas vítimas da Covid-19.

As execuções dos hinos Nacional e do Estado de Santa Catarina devem ocorrer com as equipes e a

arbitragem perfiladas, mantendo-se o distanciamento social.

Está suspenso o tradicional cumprimentocom apertos de mãos entre jogadores e a arbitragem.

Orienta-se a todos aqueles que estiverem com sintomas ou mantiveram contato com pessoas positivadas

para a Covid-19, que se ausentem do jogo.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DURANTE O JOGO



ESTÁDIO 

Para o correto controle de pessoas e a maior proteção dos atletas, comissão técnica, arbitragem,

organização e outros colaboradores é de responsabilidade única dos clubes mandantes, a aferição de

temperatura, aplicação de ÁLCOOL 70% (Gel ou líquido) e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Para os estádios que possuírem mais de um acesso, deverá ser escolhido somente um e os demais

devidamente fechados.

Na entrada do estádio e em todas as áreas de trânsito de pessoas, deverão ser afixados cartazes

explicativos sobre as medidas de proteção a serem tomadas.

Não será permitida nenhuma forma de aglomeração, independente do local.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA AO CAMPO DE JOGO



ADMINISTRADOR DO ESTÁDIO 

Os clubes mandantes devem nomear uma pessoa responsável pelo cumprimento das DIRETRIZES

TÉCNICAS, afim de seguir rigorosamente o que determina a referida diretriz durante a realização das

partidas. Solicitamos que de preferência, o mesmo atue durante toda a competição.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA AO CAMPO DE JOGO



TERMO DE RESPONSABILIDADE

Os clubes deverão entregar a cada partida ao Delegado do jogo, juntamente com a pré-súmula, o termo

de responsabilidade assinado pelo presidente ou o responsável do clube, comprometendo-se que todos

os seus colaboradores irão seguir atentamente as orientações recebidas através da DIRETRIZ TÉCNICA.

Assumem toda e qualquer consequência dos atos, que possa comprometer o protocolo de segurança de

transmissão da Covid-19.

ORIENTAÇÕES BÁSICAS FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solicitamos a todos o cumprimento desta DIRETRIZ TÉCNICA, para que possamos realizar este

campeonato sem maiores problemas.

MUITO OBRIGADO!


