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Na atual situação relacionada com o COVD-19, as Autoridades de Saúde Nacionais
determinaram, a todos os serviços e/ ou entidades desportivas, a elaboração de planos de
contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das
atividades essenciais.

De acordo com a Orientação 036/2020 da Direção Geral da Saúde, a prática do Futebol é
definida como uma atividade de risco médio. Assim, com este plano de contingência
queremos que o regresso às competições de Futebol seja feito em segurança, minimizando o
risco de transmissão do SARS-CoV-2.

1. Enquadramento

1.1. A doença por coronavírus (Covid-19) 

Estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe
comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.

1.2. Principais sintomas 

 Febre

 Tosse

 Falta de ar

 Cansaço

Os sintomas mais comuns são:

1.3. Transmissão da infeção 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece
quando existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco
de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada.

As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias
que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. Existem duas formas através
das quais uma pessoa pode ficar infetada:

 -As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor
(perímetro até 2 metros) ou podem ser inaladas para os pulmões;

- Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam
ter sido contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca,

nariz ou olhos.
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2. O que é um Caso Suspeito

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve
obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação
atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC).

Critérios clínicos  Critérios epidemiologicos _________

Febre
ou

 Tosse
ou

Dificuldade respiratória

História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa nos 14
dias anteriores ao início de sintomas

OU
Contacto com caso confirmado ou
provável de infeção por COVID-19,

nos 14 dias antes do início dos
sintomas

OU
Profissional de saúde ou pessoa que
tenha estado numa instituição de
saúde onde são tratados doentes

com
COVID-19

E

Linha SNS24: 808 24 24 24

1.4. Tempo de incubação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 e 12 dias. Como

medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde

a data da última exposição a caso confirmado.

Embora o epicentro da epidemia seja em Wuhan, Província de Hubei (China), onde estão

relatados a maior parte dos casos, o risco de infeção estende-se a qualquer área internacional

com casos confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do vírus.

____________
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3. Procedimentos e regras de segurança

3.1. Regras sanitárias gerais

Todas as pessoas que trabalham ou frequentam a competição têm que cumprir com as
regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, da utilização correta de
máscara, assim como das outras medidas de higienização e controlo ambiental;

Em todos os espaços fechados e abertos, será garantido o distanciamento físico mínimo de
pelo menos 2 metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício físico e
desporto;

 Em todos os espaços fechados ou abertos, em situações que envolvam proximidade entre
pessoas, a utilização de máscara é obrigatória para:

Na utilização de balneários, chuveiros e sanitários serão cumpridas as recomendações
descritas na Orientação 030/2020 da DGS.

          - Equipas Técnicas;

          - Colaboradores e Funcionários dos Clubes, das Infraestruturas desportivas e demais Staff
             logístico;

          - Atletas em situações de não realização de exercício físico.

Será mantido um registo, devidamente autorizado, dos Funcionários e Atletas (NOME E CONTATO
TELEFÓNICO), que estão presentes nos torneios da Nova Liga, por data e hora;

Os Funcionários e Atletas devem efetuar a auto monitorização diária de sinais e sintomas e
abster-se de ir trabalhar, treinar ou competir, se surgir sintomatologia compatível com
COVID-19.

3.2. Avaliação clinica 

A todas as pessoas não testadas vai ser realizada a medição de temperatura corporal nas
entradas do recinto;

As pessoas que apresentem temperatura igual ou superior a 38º, de acordo com a
recomendação da DGS, não será permitido o acesso ao recinto, sem prejuízo do
encaminhamento e enquadramento devido.
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FOLHETO INFORMATIVO:
RECOMENDAÇÕES GERAIS
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FOLHETO INFORMATIVO:
TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS

Notas: É recomendável a leitura das Orientações, informações e notas da DGS, a
consultar na página da DGS – https: www.dgs.pt que vão sendo atualizadas
sempre que exista evolução da situação.


