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PLANO DE CONTINGÊNCIA | COVID-19   

   

COMPETIÇÃO: Corrida do foral de Vinhais / Taça Distrital de Estrada AABr   

DATA: 30 maio de 2021   

LOCAL: Largo Combatentes da Grande Guerra  

CONCELHO: Vinhais  

   

1- COORDENAÇÃO DO PLANO E DE AÇÃO   
   

1.1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade do 

Presidente da Associação de Atletismo de Bragança, Rodolfo  

Moreno, e do Secretário Geral, Luís Ribeiro, e Hélder Magno 

Técnico Superior do Município de Vinhais que poderão ser 

contactados em qualquer momento via:   

  

• Rodolfo Moreno: 936 467 719   

• Luís Ribeiro: 965 547 834   

• Hélder Magno: 966 036 666  

  

1.2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente 

comunicada aos responsáveis, que são quem fará a articulação que se 

mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde e Direção 

Geral de Saúde) e com os Clubes.   

1.3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte 

interveniente na competição deverá ser esclarecida junto dos 

responsáveis.   
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2- ACESSO AO LOCAL DE COMPETIÇÃO   
   

2.1. O acesso ao Largo Combatentes da Grande Guerra será permitido 

apenas para os atletas, treinadores, juízes, elementos da 

organização e outros agentes devidamente autorizados e 

credenciados.   

  

2.2. No local de entrada, será elaborado o registo de todos os agentes 

acima mencionados presentes na competição, bem como os seus 

contactos.  

  

2.3. Todos os atletas deverão entregar o termo de responsabilidade à 

entrada do local, de forma a ser permitida a sua entrada.      

2.4. Todos os agentes ao aceder ao local de competição serão sujeitos 

à medição da temperatura corporal, higienização das mãos e terão 

obrigatoriamente de usar máscara ou viseira.    

2.5. Os atletas deverão ter na sua posse uma máscara descartável, que 

deverão utilizar até próximo do tiro de partida da sua prova, e que 

serão colocadas em recipientes junto à linha de partida.    

3- NO LOCAL DE COMPETIÇÃO   
  

3.1. É obrigatório o uso de máscara ou viseira durante toda a 

permanência no local de competição, à exceção dos atletas no momento 

do aquecimento e das suas provas.   

  

3.2. Recomenda-se a todos os intervenientes que durante a realização 

do evento mantenham o distanciamento social, etiqueta respiratória 

e a higienização das mãos, conforme recomendação da DGS.  

   

3.3. Recomenda-se que cada equipa defina uma área para concentrar os 

seus atletas, com o devido distanciamento das demais equipas.    

3.4. Não haverá balneários, pelo que os atletas deverão chegar já 

equipados.   

   

4- PROCEDIMENTOS EM COMPETIÇÃO   
   

4.1. A Zona de Partida e a Zona de Chegada são separadas por 50m.   

  

4.2. Será delimitada uma zona que servirá de antecâmara à entrada da 

Zona de Partida, que possibilitará a manutenção de dois metros de 
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distância entre os atletas que iniciarão a sua prova dentro de 

momentos.   

   

4.3. Os atletas deverão manter as máscaras colocadas até 2 minutos 

antes da partida, altura em que deverão colocar as máscaras em 

recipientes próprios colocados na Zona de Partida.   

  

4.4. Na Zona de Partida, os atletas deverão preservar uma distância 

de segurança mínima de 1,5 metros até ao momento do tiro de partida.   

  

4.5. A Zona de Partida estará preparada para a partida de 100 atletas 

em simultâneo, agrupados em conjuntos de 20 separados por 2 m.   

   

4.6. Na Zona de Chegada estarão delimitados 2 corredores de 

escoamento dos atletas (funil de chegada), cada um com mais de 2 

metros de largura, de forma a manter o distanciamento social.   

  

4.7. No início de cada um dos 2 Funis de Chegada, será entregue uma 

máscara a cada atleta, que a deverá colocar devidamente assim que 

lhe for possível.  

   

4.8. A fita de meta será desinfetada antes e depois de cada 

utilização.   

  

5- MONITORIZAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS    
   

5.1. Haverá no local um espaço isolado, devidamente identificado, 

para receber eventuais casos suspeitos de infeção por COVID-19.   

  

5.2. Identificado algum caso suspeito, o mesmo será reencaminhado 

para o local designado e contactado o elemento da organização 

definido para essa tarefa.  

   

5.3. Já no interior da área de isolamento, conforme instrução 

disponível na área:   

• Higienizar as mãos;   

• Colocar a máscara cirúrgica;   

• Ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações 

fornecidas.   

  


