
 
 
 

Protocolo de segurança em saúde específico para o 

55º Campeonato Brasileiro de Kart 2020 – Pro Honda 
 

Objetivo: 

Minimizar ao máximo o risco de contágio e disseminação de doenças infecto contagiosas, em especial o 

Covid-19, através das seguintes ações: 

 Organização de informações e comunicação de risco; 

 Implementação de medidas ativas de higienização e descontaminação; 

 Imposição de medidas coletivas e individuais de proteção; 

 Fiscalização de todas as ações.  

 

Modo de ação: 

Instalações físicas, entradas e saídas: 

 Confecção de cartazes ou banners de fácil visualização, com informações sobre OBRIGATORIEDADE 

do uso das medidas de segurança individual e coletiva (conteúdo a critério da organização do 

evento.); 

 Distribuição gratuita de máscaras descartáveis a todos que não estiverem portando as mesmas; 

 Disponibilização de álcool em gel 70% nas entradas do evento e em todas as entradas de recintos 

fechados: totem ou presença de profissional com borrifador manual; e em todas as mesas, balcões 

e bancadas presentes no interior do evento; 

 Uso de sabões líquidos por dispenser e papel toalha em todo ponto de água corrente. 

 

Ações coletivas: 

Checar temperatura de todas as pessoas que adentrarem ao evento, não autorizando a entrada de 

qualquer pessoa com temperatura corporal maior ou igual a 37,8 graus Celcius; 

Informar – por meio de comunicação em massa e em intervalos pré-determinados – sobre obrigatoriedade 

do uso constante de máscara durante a permanência nas dependências do evento; 

Criar protocolo de punição progressiva conforme legislação local sobre não cumprimento das ações, 

inclusive com acionamento de autoridade policial ou expulsão do local de evento; 

Disponibilizar fiscalização rotineira do uso correto de máscaras durante a permanência no evento, 

principalmente em locais de maior aglomeração. 

 

  



 
 

Ações individuais: 

Testagem sorológica IgG e IgM : Obrigatório realizar testagem de sorologia no local ou apresentar 

exame sorológico com data de coleta a partir de 01/12/2020 para todas as pessoas com credenciais de 

acesso a área Técnico Desportiva do Evento, como boxes, padock, parque fechado, hospitalit centers, 

oficinas, sala de imprensa, etc . A responsabilidade sobre a veracidade dos resultados apresentados  em 

testes realizados fora do evento é do próprio testado, estando este ciente dos riscos legais sobre falsificação 

de documentos e exposição consciente de terceiros a risco biológico, podendo responder por “ Crime de 

perigo a vida ou à saúde “, conforme artigo 132 do Código Penal; 

Ficarão impedidos de participar das atividades e de permanecer no local as pessoas que apresentarem 

sintomas de infecção por Covid 19. Ou suspeitas de estarem em fase contagiante de Covid 19; 

Obrigatoriedade de uso de máscara cobrindo nariz e boca ininterruptamente, EXCETO para competidores 

em uso de CAPACETE COM VISEIRA ABAIXADA. Observação: após retirada do capacete, o competidor 

DEVERÁ usar a máscara cobrindo nariz e boca; 

Evitar uso compartilhado de utensílios de ingestão de alimentos e líquidos; 

Trocar de máscara sempre que esta estiver úmida, suja ou danificada; 

Lavar as mãos com água corrente e sabão ou friccionar com álcool gel 70% sempre que possível; 

Fazer desinfecção de objetos de uso coletivo assim que iniciar ou finalizar o uso destes; 

Evitar aglomerações; 

Evitar locais de pouca circulação de ar ou com grande circulação de pessoas. 

 

Fiscalização das ações propostas: 

Todos os presentes poderão cobrar, fiscalizar e fazer valer as ações para diminuir o risco de contágio 

durante o evento. O organizador, os oficiais de competições da CBA e FASP, os funcionários e colabores do 

Speed Park, os colaboradores das empresas participantes, em especial, deverão estar mais atentos ao bem 

estar de todos.   

 

Considerações finais: 

Os casos omissos neste protocolo deverão ser discutidos entre os organizadores do evento, baseando no 

“Protocolo para retomada das atividades esportivas no Estado de São Paulo, considerando o impacto do 

Covid 19 no esporte, atividades físicas e bem estar”, do governo de São Paulo.  

 


