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Depois de mais de dois anos convivendo de perto com a pandemia de Covid-19,  os governos
nacional, estaduais e municipais iniciaram a flexibilização das restrições de público em eventos,  
entre outras medidas que nos permitem atualizar o protocolo que adotamos para as nossas
competições.  Assim, essa  nova versão reflete essas mudanças.

Infelizmente, a pandemia ainda não foi vencida na sua totalidade, exigindo cuidados
preventivos, os quais recomendamos sejam seguidos, a fim de minimizar os riscos de
contaminação.
 
O protocolo será revisado sempre que necessário, de acordo com as condições e normas
sanitárias das cidades-sede e do país,

Contamos com a sua colaboração.
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CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

O objetivo deste documento é apoiar e orientar a comunidade da
esgrima para a participação nos eventos realizados pela CBE,
estabelecendo medidas de segurança básicas para a proteção de
todos os participantes, na maior extensão possível.

TODAS as pessoas presentes (atletas, técnicos, familiares,
dirigentes, etc.) nos eventos realizados pela CBE serão
denominadas de PARTICIPANTES e, portanto, deverão respeitar e
cumprir este protocolo, além de eventuais requisitos sanitários
prescritos pelas autoridades do local do evento (Estado e
Município). 

Solicita-se que todos observem os sintomas mais comuns do Covid-
19 antes de se deslocarem para o local da competição. Caso alguém
esteja com algum desses sintomas, deverá permanecer em
casa/hotel e informar à organização da competição. Havendo
agravamento dos sintomas, deverá procurar imediato atendimento
médico.



TODOS os PARTICIPANTES* da competição deverão apresentar à equipe de controle
COVID, no acesso ao evento:

1) passaporte vacinal, comprovando no mínimo 2 doses de vacina, ou 1 dose da vacina
Janssen, OU
2) Teste PCR, realizado no máximo 72h antes do ínício da competição, OU
3) Teste de antígeno, realizado no máximo 24h antes do início da competição.

*Crianças de até 11 anos não necessitam apresentar a carteira de vacinação, portanto
devem apresentar o laudo negativo para COVID-19

Recomendamos que  após a realização do teste, sejam observadas medidas para evitar
novas possibilidades de contágio.



Não haverá limitação para entrada de público no local da competição. Entretanto, TODOS
OS PARTICIPANTES deverão apresentar o passaporte vacinal ou o laudo negativo para
COVID-19, conforme especificado no item anterior.

INGRESSO NO LOCAL DA COMPETIÇÃO

DOCUMENTOS ADICIONAIS
Não será mais necessário o preenchimento do formulário de Reconhecimento de Risco, por
nenhum dos participantes da competição.

USO DE MÁSCARAS
Embora em algumas cidades não haja mais a exigência quanto a utilização de máscaras,
o seu uso em ambientes fechados ou com pouca circulação de ar segue
RECOMENDADO . Portanto, sugerimos que tenha sempre consigo máscaras faciais.
Em áreas abertas, com boa circulação de ar,  não é necessário o uso de máscaras.



Recomendamos guardar distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas,  em qualquer local do ginásio, inclusive os
técnicos quando forem orientar seus atletas em pista ou
fora dela.

Recomendamos a manutenção do uso de álcool gel para
desinfecção das mãos e equipamentos, bem como o não
compartilhamento de materiais ou equipamentos. 

Os participantes dos Eventos Nacionais da CBE a serem
realizados durante o período da pandemia que
apresentarem algum sintoma de COVID-19 devem entrar
imediatamente em contato com o médico designado da
competição. 

Os participantes deverão cumprir qualquer medida
adicional apresentada pelos regulamentos locais e/ou
pelas Disposições Preliminares da CBE;



CASO DESEJE REALIZAR ALGUM
COMENTÁRIO, ENTRE EM CONTATO
CONOSCO

contato@cbesgrima.org.br
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