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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) VOLTADO PARA 

ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 

 Este documento objetiva orientar e auxiliar a construção de um Plano de 

contingência para prevenção, monitoramento e controle do COVID-19 na 

realização de práticas esportivas, seguindo o decreto em vigor (Decreto nº 6111 

de 20 de maio de 2021 e Anexo I). 

 Descrever as informações do local:  Razão Social/Nome, Nome Fantasia, 

CNPJ, Endereço completo, Ramo de Atividade, Telefone, Horário de 

funcionamento, Descrição Física do Local e Nome do Responsável Legal. O 

documento deve ser datado e assinado pelo responsável legal. 

 Itens a serem considerados e descritos pelos estabelecimentos 

esportivos (exigências mínimas): 

1. Na entrada do local/estabelecimento deverá ser disponibilizado álcool 70% 

para higienização das mãos dos esportistas; 

2. Uso obrigatório de máscara; 

3. Deverá ser aferida/verificada a temperatura de todas as pessoas que forem 

utilizar o espaço. Ao verificar temperatura, igual ou superior que 37,5 graus, não 

permitir a entrada no estabelecimento; 

4. Estabelecer teto de ocupação conforme a área; 

5. Não permitir a entrada de pessoas com sintomas gripais; 

6. As práticas esportivas serão agendadas e com intervalo mínimo de 30 

minutos entre as partidas; 

7. Proibido a presença de público/platéia, somente os jogadores; 

8. Bebedores de água serão desativados, orientar para que cada jogador traga 

sua garrafa de água individual; 

9. Não deve haver consumo de bebidas e alimentos no local; 

10. Não será permitida aglomerações pré e pós atividades esportivas; 

11. Os esportistas devem ser orientados a não compartilhem objetos de uso 

pessoal – vestimentas/ uniformes/ coletes, dentre outros itens.  

12. Realizar o controle de banheiros/vestiários e as práticas de higienização 

destes espaços; 

13. Manter disponível nos sanitários: papel toalha, sabonete líquido e lixeira de 

pedal com tampa; 
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14. Afixar cartazes de orientação sobre as novas condutas a serem adotadas 

no espaço esportivo assim como o teto de ocupação da área.  

 

O plano deve ser protocolado na Prefeitura Municipal de Tupanciretã, 

endereçado para o Setor de Vigilância Sanitária.  

Destaca-se que a implementação e o monitoramento das ações e 

medidas previstas são de inteira responsabilidade do estabelecimento, estando 

sujeitos a fiscalização de órgãos municipais.  

 

Tupanciretã-RS, 25 de maio de 2021 


