
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

Secretaria de Saúde

PROTOCOLO QUADRAS ESPORTIVAS

PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA O

ENFRENTAMENTO DA EMÊRGENCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
ÇCOVID-19), PARA QUADRAS ESPORTIVAS, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN.

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 76.002.666/0001-40, com sede à Praça Expedicionário n® 104, Centro,
Piên/PR, neste ato representado pelo Sr. PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA, Secretário
de Saúde do Município de Piên (Decreto no 19/2021), resolve celebrar o presente Protocolo, mediante
as seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente protocolo consiste na liberação de funcionamento das quadras de práticas
desportivas no âmbito do Município de Piên-PR, onde os responsáveis por estes estabelecimentos
deverão garantir que serão seguidas todas as obrigações previstas nesse protocolo, bem como demais
normas já regulamentadas em decretos municipais anteriormente que não sejam conflitantes, sem
prejuízo a outras penalidades legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES:

Para a implementação deste Protocolo, ficam as partes assim acordadas: As quadras esportivas
poderão atender ao público, a partir da publicação do decreto no 114/2021, de segunda a domingo,
incluindo feriados, cumprindo obrigatoriamente com os seguintes requisitos, sob pena de fechamento
compulsório, tornando o responsável sujeito às penalidades previstas neste protocolo:

1) Aumentar a freqüência de limpeza dos ambientes, utilizando água e sabão e/ou solução de água
diluída em água sanitária para eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2);
2) Providenciar registro e arquivo por dois anos, de lista de presença dos participantes e dos
organizadores, mantendo tudo registrado no formulário padrão - conforme o Anexo I. Entregando
para as autoridades sanitárias devidamente identificadas, mediante protocolo de retirada da lista,
quando for solicitado;
3) Permissão de entrada de no máximo 14 (quatorze) pessoas na quadra esportiva por atividade
desempenhada;
4) Manter pano com água sanitária ou tapete sanitizante para a limpeza dos pés nas entradas do
estabelecimento;

5) Vestiários devem ser mantidos fechados durante este período, devendo ser informado que os
atletas devem chegar ao locai de jogo devidamente uniformizados;
6) A desinfecção deverá ser realizada com uso de álcool 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou
sanitizante adequado segundo recomendações da ANVISA, fazendo uso de material descartável (papel
toalha, pano multiuso), sendo proibido toalhas de pano ou assemelhados, em qualquer local do
estabelecimento;

7) Usar luvas de borracha próprias para limpeza. Além de evitar o contato direto com produtos
químicos que podem causar danos às mãos, protegem diante da possibilidade de contato com
microrganismos;

8) Recomenda-se a varredura úmida dos ambientes, com mops ou rodo e panos de limpeza. Desta
forma é possível evitar a dispersão de microrganismos veiculados pelas partículas de pó;
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9) Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Portanto, panos usados na limpeza de
banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais do estabelecimento, por exemplo. Ainda,
devem estar sempre limpos e alvejados;
10) Eliminar lixeiras que precisam de contato manual para abertura da tampa e os secadores
automáticos de mãos, substituindo-os por toalhas de papel;
11) Proibido o uso de bebedouro: cada atleta deverá estar com a sua garrafa de água já abastecida, e
o estabelecimento deve disponibilizar água potável para o consumo de maneira que não haja contato
e/ou proximidade entre a boca e o dispensador da água, evitando assim a contaminação;
12) Realizar a medição da temperatura corporal, de todas as pessoas, ao antes de entrar no
estabelecimento (na porta de entrada), através de termômetro sem contato e nos casos em que o
resultado for superior a 37,5°C, não permitir a entrada da pessoa no recinto e orientá-lo a procurar
uma unidade de Saúde, para uma avaliação;
13) Disponibilizar a todos os freqüentadores: atletas, clientes e colaboradores, pias providas de água
corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal, além de
álcool 70%;
14) Suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo que não favoreçam a devida
desinfecção;
15) Está proibida a dísponibilização de coletes e/ou camisetas, bem como qualquer uniformização de
uso coletivo;
16) Cada jogador deverá trazer seus próprios objetos de uso pessoal, Incluindo camiseta ou jaieco,
não sendo permitido o seu uso comum;
17) Divulgar e informar aos trabalhadores e aos atletas sobre a "etiqueta da tosse": ao tossir ou
espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços descartáveis e que se evite tocar os olhos, nariz e
boca;
18) Mandar confeccionar e afixar em local de fácil visualização, em até no máximo 5 dias do Início das
atividades, no mínimo uma faixa com os dizeres "LOCAL COM RISCO DE COVID-19, MANTENHA
TODOS OS CUIDADOS";
19) Nenhuma pessoa deve se cumprimentar com apertos de mão ou qualquer forma de contato físico;
20) Pessoas com sintomas respiratórios, mesmo que leves não poderão adentrar, sob hipótese
alguma no estabelecimento;
21) Não compartilhar copos, garrafas ou qualquer objeto com outras pessoas;
22) Priorizar treinos de curta duração, de modo a permanecer no estabelecimento o menor tempo
possível;
23) Sob hipótese alguma poderá ser admitido a entrada ou permanência de crianças, menores de 12
anos, no estabelecimento;
24) Os atletas não devem permanecer no local para confraternização, devendo deixar o espaço após o
término do treino/jogo;
25) Não será permitido realização de churrascos e confraternizações no estabelecimento;

XMPORTANTE:

a) Funcionários, freqüentadores do ambiente ou atletas suspeitos de coronavírus (Febre, tosse e/ou
sintomas respiratórios) devem procurar atendimento em consultórios e ambulatórios da rede pública
ou privada/convênios e passar por consulta médica para avaliação, definição de diagnóstico provável e
encaminhamentos necessários.

b) Este protocolo está sujeito suspensão de validade ou alteração, sem aviso prévio, por ato da
Secretaria de Saúde, caso as condições da evolução da Pandemia de COVID-19 assim exijam ou por
flagrante descumprimento de algum Item deste protocolo pelos estabelecimentos, alvo deste
protocolo.

Piên/PR, 15 de abril de 2021.

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Secretário
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ANEXO I

TERMO DE RESPONSABIUDADE E ACEITAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DESCRITAS NO PROTOCOLO
DE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMÊRGENCIA DE SAÚDE PÚBUCA DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS (COVID-IS), PARA QUADRA ESPORTIVAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, DO
DIA 15 DE ABRIL DE 2021.

Eu, abaixo Identificado, declaro que sou legalmente responsável pelo estabelecimento descrito e declaro
que recebi as orientações e esclarecimentos a respeito do conteúdo do referido protocolo e me
comprometo a garantir o cumprimento do mesmo.

Nome do Estabelecimento:

Nome completo do Responsável: ^

N® do R.G. do Responsável:

N® do C.P.F. do Responsável:
Oéo .'?ís -6^

Assinatura:

j  —

Piên. de abril de 2021.


