
NORMAS DE SEGURANÇA COVID-19 

Plano de contingência 

PROVA REALIZADA SEM PÚBLICO 

1. CASAS DE BANHO – WC 

A lotação máxima das casas de banho é de duas pessoas, sendo o uso de máscara obrigatório. 

2. BALNEÁRIOS 

Os balneários encontram-se encerrados, quer para a troca de roupa quer para duche.  

3. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

Todos os participantes autorizam implicitamente a medição da temperatura corporal á 

entrada das instalações. Estas medições serão efetuadas apenas como forma de despiste. 

4. BRIEFING 

O briefing será efetuado na reta da meta e todos os participantes terão de respeitar o 

distanciamento social. O uso de máscara é obrigatório. 

5. BOXES 

A permanência na boxe será limitada a quatro elementos por equipa, sendo o controlo 

efetuado pelo comissário de boxe. Todas as boxes serão delimitadas por separadores. O uso 

de máscara é obrigatório. 

6. OFICINA 

O acesso a oficina será interdito a todos os participantes, exceto quando autorizados pelo 

chefe da oficina. Assim que lhe seja concedida autorização para entrar o representante de 

equipa tem que obrigatoriamente usar luvas e mascara. 

7. CRONOMETRAGEM – Prova 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre o desenrolar da prova (cronometragem, 

aspetos técnicos, desportivos etc.), devem ser colocadas junto da Direção da Prova, apenas 

por um elemento da equipa, e sempre que possível pelo Chefe de Equipa. 

8. BAR 

O serviço de bar estará encerrado, no entanto haverá uma máquina automática de vending 

ao serviço. 

 



 

9. PÓDIO 

A entrega de prémios será feita no local habitual (1º andar da oficina ao ar livre), respeitando 

o distanciamento social e agrupando apenas os elementos de cada uma das equipas. O uso 

de máscara é obrigatório. 

10. HIGIENIZAÇÃO E CONTROLO AMBIENTAL 

Serão colocados dispensadores de álcool/gel na entrada das instalações e em vários outros 

locais (secretariado, direção de prova). A limpeza e desinfeção das instalações 

nomeadamente as áreas mais utilizadas serão feitas amiúde e com os desinfetantes e 

detergentes adequados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de contingência 
Plano de Contingência próprio para a COVID-19, de acordo com o artigo 34.º-B 

do Decreto-Lei n.º 39-A/2020 de 16 de julho 

Ter um plano de contingência significa estar preparado e ter capacidade de resolver um caso 

suspeito. 

1. Dando cumprimento ao Decreto-Lei acima referido o EUROINDY estabeleceu o presente 

“Plano de Contingência”, para a prova que se propõe realizar nos próximos dias 16|17 e 18 

de Out. 2020, denominada “24 Horas da Batalha | Ferberto - 2020”, que tem como objetivo 

geral manter o pleno funcionamento da prova em segurança, face aos efeitos da pandemia. 

a) A prova e os treinos desenrolar-se-ão no KARTÓDROMO DA BATALHA, situado na 

Estrada de D. Maria I, n.º 783 BATALHA e a céu aberto. 

b) As instalações sanitárias estão devidamente assinaladas, incluindo setas no 

pavimento, de modo a evitar o contacto. Apenas poderão permanecer duas pessoas 

em simultâneo. 

2. Despiste da temperatura corporal 

Caso um participante mostre uma temperatura corporal superior. O participante é 

aconselhado a ligar para a autoridade de saúde e a abandonar o edifício. 

3. Todos os participantes deverão assinar um Código de Conduta / Termo de 

Responsabilidade (Anexo 1), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das 

medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio 

por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, quer em contexto de treinos quer em contexto 

de competições.  

4. Procedimentos num caso suspeito 

A classificação de um caso como suspeito de doença deve obedecer a critérios clínicos e 

epidemiológicos. 

Critérios clínicos: 

● Febre 

● Tosse 

● Dificuldade respiratória 

● Fadiga 

Critérios epidemiológicos 

● Histórico de viagem 

● Contacto com caso confirmado 

● Profissional de saúde 



 

5. Caso um participante mostre alguns dos critérios acima mencionados, ou caso um 

participante tenha um comportamento suspeito, deverá informar-se o diretor de prova e o 

participante deverá dirige-se para a área destinada ao isolamento.  

a) O diretor de prova deverá contactar de imediato os bombeiros de prevenção ao 

evento e o SNS 24. 

b) O participante deve colocar, momentos antes de se iniciar assistência, uma máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis. 

Se se tratar de um caso suspeito de COVID-19, o SNS contacta a Linha de Apoio ao Médico 

da DGS para avaliação do caso. 

6. Procedimentos num caso confirmado  

a) A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica, Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

b) Entrada do Pace-Kart em pista.  

c) Providenciar a limpeza e desinfeção da área de isolamento. 

d) Reforçar a limpeza e desinfeção principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas.  

e) Área de isolamento ficará interditada até à validação da descontaminação pela 

Autoridade de Saúde Local. 

 

7. Procedimentos num caso suspeito não confirmado 

Caso fica encerrado para COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


