AÇÕES NOS EVENTOS BRASIL RIDE FRENTE A
SITUAÇÃO DA PANDEMIA
Devido ao cenário de pandemia e atenção global, informamos as ações de proteção aos
participantes, público e staff na Brasil Ride com retomada dos eventos.
Contamos com a contribuição e respeito de todos a cumprir e seguir todas as medidas, de
forma a mantermos a sua integridade, de toda nossa equipe de staff e dos moradores locais
de nossos eventos.

USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO
Todos os competidores e staff deverão estar de máscara de proteção pessoal em áreas
de uso comum.
Quando as máscaras deverão ser trocadas?
Competidores: Obrigatoriamente após a chegada da competição (onde estarão úmidas).
Staff e Publico geral: Toda vez que estiver úmida.
Cada atleta e participante deve ser responsável por acondicionar sua própria máscara
em embalagem própria, descartando-a no lixo específico disponível no evento.

SINTOMAS COVID-19
Orientamos que, caso o competidor tenha sintomas na semana anterior ao evento,
o mesmo não se desloque ao município de realização e não participe da prova.
Não recomendamos a participação de atletas considerados grupo de risco.

DISTÂNCIA MÍNIMA
Toda a arena será montada de forma a evitar aglomerações, mantendo o distanciamento
mínimo de 1,5 metros entre os atletas, staffs e público em geral. Inclusive no
alinhamento para largada e dispersão

ENTREGA DE KIT
A entrega de Kits será planejada de forma a evitar aglomerações e promover o
distanciamento de 1,5 metros. Estas acontecerão em mais de um local, em período de
tempo maior

TEMPERATURA CORPÓREA
Mediremos a temperatura corpórea de todos que estiverem presentes no evento. Quem
estiver com temperatura corpórea igual ou superior à 37,8ºC, será encaminhado ao
nosso médico, não poderá participar da prova e será recomendado a retornar a sua
residência.

ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL GEL
A organização disponibilizará álcool em gel em pontos estratégicos além da
disponibilização de torneira de água corrente com sabão líquido. Isso não isenta o atleta
de possuir o seu próprio frasco de álcool em gel.

LIXOS BIOLÓGICOS
Teremos espalhados pela arena do evento, lixos exclusivos para o descarte de máscaras.

HIDRATAÇÃO
Traga de casa sua hidratação e não socialize, nem utilize recipientes de outras pessoas
(squeezes, toalhas, etc). Nos pontos de hidratação forneceremos água em galão servido
por um staff devidamente paramentado com EPIs

LUVAS DESCARTÁVEIS STAFF
Os staffs utilizarão luvas descartáveis durante o evento para o manuseio de alimentos e
hidratação.

LARGADAS
Para evitarmos aglomerações as largadas acontecerão em “ondas”, com intervalos de
tempos entre cada uma. Para fins de cronometragem será considerado o tempo
“líquido” dos atletas, ou seja, inicia-se a contagem do tempo a partir de que o mesmo
passe por baixo do pórtico na largada.

ENTREGA DE MEDALHAS
As medalhas de participação serão entregues em mãos por um staff no ato da chegada e
não mais vestida como colar em cada competidor.

GUARDA VOLUMES
A fim de evitar contato e aglomeração, não disponibilizaremos guarda volumes em
nenhum dos eventos. Recomentamos ao praticante não levar mochilas e/ou acessórios
que demandem cuidados, com exceção de garrafas de água ou squeezes.

