SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO AMAPÁ
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
COVID19
TÍTULO I
1. OBJETIVO
1.1. O protocolo de segurança de risco de contagio do Corona Vírus – covid19, tem como objetivo realizar de maneira
segura a 40ª edição dos Jogos dos Comerciários do Amapá – JOCOMAP, prezando pela saúde de todos os
envolvidos. O protocolo segue as principais referências de federações que retornaram suas competições com
responsabilidade.
TÍTULO II
2. PROTOCOLO
2.1. No portão de entrada da Unidade Sesc Araxá e a entrada do campo de futebol, ficará uma equipe responsável pela
aferição de temperatura dos atletas e equipe técnica que estarão envolvidos no evento, conforme tabela de jogos.
2.2. Será disponibilizado na entrada da Unidade Sesc Araxá e próximo ao campo de futebol um totem de álcool em gel
para a higienização de todos os atletas, equipe técnica, comissão de arbitragem e coordenação dos jogos.
2.3. Só será permitido o acesso a unidade Sesc Araxá: atletas, equipe técnica e comissão de arbitragem.
2.4. Será proibido o acesso de torcedores, familiares, amigos de jogadores e todos aqueles que não fazem parte da
comissão técnica da equipe envolvida no evento, conforme calendário de jogos.
2.5. Durante as partidas, os jogadores suplentes, auxiliar técnico e outros membros da comissão técnica, será
obrigatório o uso de máscara de proteção individual ou face sheld.
2.6. Além dos itens obrigatórios para que se inicie a partida, inclui-se também, sob responsabilidade das equipes,
disponibilizar álcool 70% e máscara de proteção individual para todos os atletas.
2.7. Os jogadores em campo e o trio de arbitragem poderão atuar sem o uso de máscara.
2.8. Ao termino das partidas de cada rodada, será proibido a permanência de atletas e membros da comissão técnica
nas dependências da Unidade Sesc Araxá.
TÍTULO III
3. REPONSABILIDADE
3.1. A saúde física e mental dos atletas/colaboradores é de inteira responsabilidade da empresa e da comissão técnica,
visto a importância de realizar exames periódicos na equipe de colaboradores.
3.2. Os bebedouros na unidade sesc Araxá estão desativados, por tanto, cada equipe deverá levar seu material de
apoio (agua, copos ou squezze).

