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PROTOCOLO DE SAÚDE PARA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO 
JOGOS ESTUDANTIS RJ 

 
 

• Só poderão entrar no complexo esportivo da Vila Olímpica do Mato Alto os 
competidores e treinadores cadastrados.  
 

• Todos passarão por medição de temperatura corporal à distância (se apresentar 
temperatura +ou> que 37,8°C, será pedido para ir para casa acompanhara possíveis 
sintomas), higienização de calçados via tapete sanitizante, checagem de documentos 
(RG, CREF, entrega de anamnese e de ciência dos procedimentos de saúde durante a 
permanência no local) e verificação de uso de máscaras. Quem não atender às 
medidas, não poderá permanecer no local.  
 

• Serão determinadas áreas de aquecimento e para permanência das equipes do lado 
de fora da área de competição.  
 

• Serão disponibilizados pontos específicos de distribuição de álcool em gel para 
todos terem acesso.  
 

• Só terá acesso ao local de competição 1 responsável por aluno/atleta.  
 
 

Parte específica das provas de Atletismo 
 

• Não teremos realização das provas de revezamento, combinadas e salto em altura 
a fim de minimizar o contato entre alunos/atletas.  
 

• Nas provas de arremesso e lançamento, os implementos serão higienizados a cada 
tentativa dos atletas e a área da gaiola antes do início de cada competição.  
 

• Nas provas de pista, os blocos de partida serão higienizados a cada prova, serão 
usadas todas as raias se tivermos um número igual ou maior de 24 atletas inscritos na 
prova, se tivermos menos de 24 atletas inscritos na prova, serão usadas raias 
alternadas. Nas provas com barreiras, as mesmas serão higienizadas após cada série.  
 



AFEERJ 
ASSOCIAÇÃO FOMENTADORA DE ESPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ nº 11.228.214/0001-36 
________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
AFFERJ – Praia do Zumbi, nº 28, parte, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP – 21.930-150 
 

• Nas provas de salto em distância e triplo, os marcadores serão higienizados a cada 
prova.  
 

• Fica proibido o compartilhamento de material desportivo individual, toalhas, 
garrafas de hidratação, uniformes, calçados, entre outros que se fizer presente para 
uso exclusivo de algum aluno/atleta.  
 

• Todos os árbitros e agentes da comissão organizadora estarão munidos de máscara 
e álcool em gel.  
 

• Cada árbitro terá seu material de trabalho individual, não será permitido 
compartilhamento.  
 

• As medalhas de premiação serão higienizadas antes da entrega.  
 

• A premiação será realizada respeitando o distanciamento de 2m entre os atletas e 
a medalha será entregue por uma única pessoa. 
 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2.020. 
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