	
  

	
  	
  

	
  
	
  

Plano de Contingência - Prevenção COVID-19
Diretrizes COPA PRIME DE JIU-JITSU (EXPERIENCE – KIDS & TEEN)
No atual contexto da pandemia do Coronavirus, e com o objetivo de
promover o retorno das competições de Jiu-Jitsu de forma consciente e responsável, a Pro
Sports elaborou diretrizes de controle e de prevenção que serão tomadas para a execução
das competições dessa modalidade esportiva.
Cabe mencionar que, as competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu
obedecerão todos os protocolos vigentes de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Corona vírus (COVID-19). Em
toda a sua concepção e realização.
Diretrizes e Ações – Plano de Contingenciamento:
1) Todas as atividades desenvolvidas obedecerão os protocolos de distanciamento
vigentes.
2) Haverá um número máximo de atendimento por categoria (máximo 300 atletas por
turno de atendimento). Os atletas deverão se inscrever e estar cientes deste termo de
participação.
3) A competição será exclusiva para as Categorias Pré-Mirim a Juvenil (Feminino e
Masculino).
4) Cada categoria será atendida por turnos de competição diferenciados (manhã e
tarde).
5) Os atletas só poderão permanecer no local do evento no período específico das lutas
de sua categoria. Não podendo permanecer no local destinado para a realização da
competição em outro turno que não seja o de sua categoria de idade.
6) A competição será sem público. Sendo permitida a entrada somente do Atleta Inscrito
na Competição e apenas um responsável (técnico ou responsável legal).
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7) Para a participação da competição, será feita a aferição de temperatura por método
digital infravermelho (ficando impedido de participar as pessoas que possuírem
temperatura corporal maior que 37,5oC e sintomas gripais).
8) Haverá dispensadores de álcool 70% para higienização.
9) Haverá circuitos de acessos para evitar o aglomerações, com distanciamento mínimo
de 2m de raio entre as pessoas (ou conforme orientações dos protocolos vigentes).
10) Será divulgado em locais visíveis do evento as informações de prevenção do novo
Corona vírus (COVID-19).
11) Durante toda a realização da competição será obrigatório o uso de máscara por todos
os envolvidos (atletas, técnicos-acompanhantes e prestadores de serviços).
12) Será intensificado a higienização de todas as áreas do evento, por uma equipe
especializada.
13) Em todo o período que transcorrer a realização do evento haverá um enfermeiro ou
socorrista, além de uma equipe responsável pela fiscalização das medidas de controle
sanitário do evento.
14) Os locais da competição serão higienizados constantemente por uma equipe
específica para essa finalidade.

Todas as ações sinalizadas acima obedecem os protocolo de medidas
sanitárias que visem às praticas esportivas de forma controlada e segura quanto à contenção
e avanço do COVID-19.
Se por ventura no ato da realização do evento houver uma flexibilização ou
restrições sanitárias, o Projeto se remodelará, estando condicionado ao cumprimento dos
protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.
A Copa Prime de Jiu-Jitsu têm o compromisso de manter as medidas de
prevenção para o controle da pandemia de COVID-19 e proteção dos participantes e
prestadores de serviços.
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