MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLO E MINIMIZAÇÃO DO RISCO
DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS SARS CoV2
PRÉ-PANDEMIA
Sem restrições
de local
Partilha de
Equipamentos

Partilha de
Instalações

Socialização

Com contacto

ETAPA I
Ao ar livre ou
em casa

Com a transmissão em comunidade do vírus SARS CoV2,
foi necessário promover o distanciamento físico, e
restringir atividades como a prática em espaços

Sem partilha de
instalações

fechados e a partilha de equipamentos e

TRANSMISSÃO
ATIVA NA
COMUNIDADE

Sem partilha de
equipamentos

instalações.

Sem socialização

Sem contacto

ETAPA II
A melhor preparação da comunidade e a reorganização
Ao ar livre ou em casa e
em recintos fechados

das instalações vai voltar a permitir a prática de
atividades em recintos fechados e mesmo a

Partilha de instalações
de acordo com Manual
de Procedimentos

TRANSMISSÃO
ATIVA NA
COMUNIDADE

Partilha de equipamentos
após desinfeção entre
utilizadores

partilha de equipamentos, de acordo
com as normas de conduta, expressas
nos manuais de procedimentos
de proteção de praticantes.

Sem socialização

Sem contacto

MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLO E MINIMIZAÇÃO DO RISCO
DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS SARS CoV2
Sem restrições
de local

ETAPA III
A melhoria da situação epidemiológica irá
permitir novamente a retoma de outras
Partilha de instalações
de acordo com Manual
de Procedimentos

TRANSMISSÃO
ATIVA NA
COMUNIDADE

Socialização controlada

Partilha de equipamentos
após desinfeção entre
utilizadores

atividades com contacto mais próximo
e aumentar a socialização.

Com contacto, com medidas
de higiene pessoal

PÓS-PANDEMIA

O desporto voltará a exprimir a sua plena
dimensão social enquanto plataforma

Sem restrições
de local
Partilha de
Instalações

Partilha de
Equipamentos

de encontro entre os povos.
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Socialização

Com contacto

O setor do desporto apresenta especificidades que condicionam um desconfinamento assimétrico,
mais rápido em certas modalidades e mais lento noutras. Cada etapa descrita neste diagrama
pode não corresponder às fases de desconfinamento estabelecidas para os restantes
setores da sociedade.

