Federação Portuguesa de Songahm
DEPARTAMENTO DE TORNEIOS E COMPETIÇÕES DA FPS
Rua Silva Carvalho 60B
1250-255 – Lisboa
NICP 513 844 767
torneios@songahm.pt

Plano de Contingência SARS-CoV2
1º Torneio Nacional
Época 2021-2022
Notas importantes e normas de proteção, higiene e segurança específicos do
SARS-CoV2:
1.
De acordo com a Orientação da DGS nº036/2020, a FPS está autorizada a
retomar as competições desportivas;
2.
No dia do evento, no check-in, será pedido o “Certificado Digital de
Vacinação/Recuperação”, emitido pelo Ministério da Saúde. Na ausência deste
certificado, os intervenientes que estejam inscritos em Sparring e Combat
Weapons, com 16 anos ou mais, terão de apresentar um teste TRAg negativo
realizado nas últimas 48h (teste rápido realizado normalmente em farmácias,
excluindo autotestes).
3.
O uso de máscara no recinto é obrigatório para todos os juízes,
competidores e espetadores. Apenas os atletas estão dispensados da
obrigatoriedade do uso da máscara durante a sua performance competitiva;
4.
Todos os intervenientes envolvidos no evento (juízes e competidores)
terão que preencher, assinar e entregar o Termo de Responsabilidade
disponibilizado no momento do Check-In, previsto na Orientação da DGS
nº036/2020;
5.
Se algum interveniente tiver algum sintoma, ou suspeita, não pode ter
qualquer ação no evento;

6.
Será anotado o registo de todos os intervenientes com o nome, contacto
e hora de entrada;
7.
À entrada do recinto, todos os intervenientes terão que desinfetar as
mãos;
8.
Todos os intervenientes deverão respeitar e fazer respeitar a distância
social mínima de 2m, nomeadamente em contexto não competitivo;
9.
Haverá desinfeção dos espaços de competição após a conclusão de cada
ringue;
10.
Será permitida a presença de público de acordo com as normas e/ ou
atualizações emitidas pela DGS;
11.
Dentro do pavilhão, os espetadores apenas poderão permanecer nas
bancadas. Só juízes e competidores poderão frequentar o recinto de
competição;
Os pontos acima descritos servirão de ferramenta estratégica na preparação e
resposta para a prevenção e contenção de uma forma transversal a todos os
participantes no evento, tendo em conta a saúde pública e responsabilidade cívica.
Apelamos a todos o seu estrito cumprimento.
A FPS e a diretora de Torneios e Competições estão disponíveis para auxiliar e
esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto.
Com os melhores cumprimentos,
Pedro Tânger
Presidente da FPS
Carolina Santos
Diretora de Torneios e Competições

