
    
  

  

 

Protocolo de saúde para competição de Tênis de Mesa nos Jogos Estudantis RJ  

• Só poderão entrar na área de competição 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 acompanhar possíveis sintomas), 
higienização de calçados via tapete (quando calçados estiverem sendo usados), 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 para permanência 
dos atletas 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 de Tênis de Mesa  

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

• Os alunos, atletas e praticantes deverão acessar o local da prática, treino ou disputa 
desportiva devidamente uniformizado e depois de submetido ao procedimento preliminar 
acima.   

• Todos os atletas deverão permanecer de máscara quando não estiverem competindo.   

• 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.  

• As mesas de competição serão higienizadas a cada 3 horas•  As bolas de competição 
serão higienizadas antes de cada partida. 

• Só será permitida a entrada na área de jogo do atleta e 1 técnico (usando máscara) por 
vez.  

• Não serão permitidos cumprimentos no início e final de partida. 

• 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. 
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