
 
 
 
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO - COVID-19 

 EVENTOS ESPORTIVOS DE JUDÔ 

 

Apresentação 

Em função do estado pandêmico em que nos encontramos, a Federação Catarinense de Judô 

(FCJ) vem por meio deste apresentar os protocolos que devem ser seguidos por todas as 

pessoas que participarem de seus eventos, independentemente de serem atletas, staff, 

técnicos ou público em geral. 

As medidas abaixo se aplicam a TODAS as pessoas envolvidas no evento e cada uma delas 

deve respeitar e se comprometer a cumprir as medidas designadas desde a chegada até a 

saída do local onde o evento será realizado. 

 

Seção 01 – Cuidados pessoais 

 

I. Todos os participantes (atletas, equipe técnica, árbitros e equipe de trabalho) 

terão sua temperatura corporal aferida na entrada do ginásio e deverão 

higienizar-se com álcool gel 70%; 

II. Uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo, sendo facultado o uso 

única e exclusivamente em competição (no momento da luta); 

III. Distanciamento social é obrigatório em todos os espaços da competição; 

IV. Manter a distância mínima de 1,5 metros entre os assentos da arquibancada;  

V. Ampliar as áreas de circulação, entrada de atletas e demais, a garantir o 

distanciamento dos praticantes;  

VI. Antes do início de cada combate: os atletas deverão retirar sua máscara, após, 

deverão higienizar-se com álcool gel 70%. Ao término do confronto, o atleta 

deverá colocar sua máscara e higienizar-se novamente. 

VII. A entrega de medalhas, se não puder ser evitada, deve ser organizada 

garantindo distanciamento de 1,5metros, sem cumprimentos e tanto as 

pessoas que farão a entrega quanto os atletas devem estar com máscaras, e 

sem contato físico;  



 
 
 

VIII.  Certificar-se que antes e durante a competição, todos (atletas, staff, 

organização) estejam cientes do protocolo de segurança, que estarão visíveis 

no local do evento. 

IX. A presença de público somente será permitida se, a portaria vigente no estado 

na data do evento permitir, sendo assim, a entidade irá seguir o que rege os 

órgãos estaduais sanitários para este quesito. 

 

Seção 02 –Testagem 

 

I. Seguindo as normas da Portaria nº1016, de 13 de setembro de 2021 da SES - 

SC, todos os participantes do evento, devem realizar o teste rápido com 

pesquisa de antígeno COVID -19, em até 24 horas antes do início do evento, 

na Matriz de Risco Potencial Regional para COVID -19 gravíssimo (vermelho) e 

no Risco Potencial grave (laranja); 

II. A testagem aceita como comprovante se limita ao teste rápido com pesquisa 

de antígeno COVID -19 (swab); 

III. A testagem bem como apresentação dos documentos comprobatórios, é de 

responsabilidade do Clube que deseja participar do evento, a ser entregue no 

ato do credenciamento; 

IV. É obrigatório o preenchimento do Questionário Covid 19 (anexo 01), por todos 

os membros da equipe participante do evento, arbitragem, staff, imprensa e 

afins. A mesma, deverá ficar arquivada por 14 dias, seguindo protocolo. 

 

Salientamos que essas medidas protetivas a saúde dos praticantes e equipe, são protocolos 

mínimos que a entidade pode adotar como forma de prevenção.  

 
Moises Penso 

Presidente Federação Catarinense de Judô 

 

 



 
 
 

 

Questionário COVID 19 

 

Função: ATLETA (   )  COMISSÃO TÉCNICA (   )  ARBITRAGEM (   ) STAFF (  ) 

Campeonato: 

Data: 

Nome: 

CPF:         RG: 

 

 1 – Tem tosse? (   ) Sim (   ) Não 

 2 – Tem febre: T 37,5° C  (   ) Sim (   ) Não 

3 – Tem falta de ar? (   ) Sim (   ) Não 

4 – Tem dor/irritação da garganta? (   ) Sim (   ) Não 

5 – Tem dor de cabeça? (   ) Sim (   ) Não 

6 – Tem dor, secreção nasal/espirros? (   ) Sim (   ) Não 

7 – Tem dores no corpo/mialgia? (   ) Sim (   ) Não 

8 – Tem dor nas articulações? (   ) Sim (   ) Não 

9 – Está com fraqueza anormal? (   ) Sim (   ) Não 

10 – Tem diarreia? (   ) Sim (   ) Não  

11 – Tem alteração do olfato? (   ) Sim (   ) Não 

12 – Estiveram em contato nos últimos 14 dias com caso diagnosticado com COVID-19? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

 

Assinatura: ___________________________________       

Responsável legal: ___________________________________    

Local: ___________________________________    

Data: ___/____/______ 


