
PROTOCO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA 
 

Condutas específicas e necessárias para a retomada, diante do contexto de 
enfrentamento da situação provocada pela circulação do coronavirus - Covid 19 no 
país. 
 
PARA PARTICIPAR DA PROVA E RETIRAR O KIT, É NECESSÁRIO ESTAR EM DIA COM O 
ESQUEMA VACINAL E APRESENTAR O COMPROVANTE DE VACINAÇÃO, pelo app e-Saude 
SP ou app Conecte SUS. 
 
Se não estiver em dia com o Esquema Vacinal, o participante deverá apresentar teste de 
Covid-19 RT-PCR realizado até 48 horas antes do evento; ou teste de Covid-19 Antígeno 
realizado até 24 horas antes do evento. 
 
O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante a apresentação do 
protocolo de inscrição impresso ou na tela do celular, e apresentação de um documento 
de identificação com foto, além dos comprovantes de vacinação ou teste. 
 
A retirada de kit poderá ser efetivada por terceiros mediante a entrega do protocolo 
de inscrição, comprovante de vacina, autorização para retirada por terceiros e cópia 
de um documento de identificação com foto e assinatura do participante.  
Não é permitida a retirada de kit de idoso por um terceiro. 
 
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização 
ficará impedido de participar da corrida e perderá o direito ao kit. As datas e horários 
para retirada serão amplamente divulgados em canais de comunicação do evento. 
 
Não será permitida a participação, do atleta ou colaborador, com temperatura acima de 37,5ºC 
ou que apresentem sintomas sugestivos para Covid-19 (dor de garganta ou coriza, anosmia, 
agnosia, diarréia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e/ou cefaleia). 
 
Pessoas com esses sinais acima ou sintomas sugestivos de Covid-19, deverão ser imediatamente 
isoladas e orientadas por profissional da saúde presente no evento a realizar isolamento 
domiciliar e testagem na rede pública ou particular de saúde com RT-PCR, bem como deverá ser 
orientado quanto à necessidade de atendimento médico especializado para diagnóstico e 
demais recomendações cabíveis. 
 
ARENA E ESPAÇOS COMUNS DO EVENTO: 
 
• Todos os participantes e organizadores devem usar máscaras obrigatoriamente nas áreas 

comuns (arena, largada, chegada). 
 
• Todos os indivíduos devem manter pelo menos 1,5 m de distância entre eles.  
 
• Os espaços comuns, como guarda-volumes, deverão ser organizados de forma a permitir o 

distanciamento entre os participantes. 
 
• Haverá pias com de sabão líquido, papel toalha e lixeiras em locais estratégicos, para lavagem 

das mãos. 



• Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das 
mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de fácil visualização e acesso. 

 
LARGADA: 
 
• Serão definidos pelotões de largada, de acordo como tempo estimado para completar a 

prova. 
 
• A largada ocorrerá em ondas a cada 2 min. 
 
CHEGADA E DISPERSÃO: 
 
• Serão disponibilizadas máscaras para todos os concluintes. 

 
• Estarão disponíveis, com estrutura adequada, postos de atendimento médico, para 

atendimento de casos suspeitos de falta de ar ou outros sintomas relacionados ao 
coronavírus. A triagem caberá à equipe médica e nos casos suspeitos de COVID-19, o 
atendimento deverá seguir os protocolos divulgados pelo Ministério de saúde, sendo que os 
casos graves deverão ser transferidos em ambulância a um serviço hospitalar conveniado. 
 

• A dispersão ocorrerá em espaço amplo, com placas de orientação e sonorização para agilizar 
o fluxo e evitar aglomerações. 
 

 


