
                                                  

 
 

                                                  

 

RECOMENDAÇÕES AOS ATLETAS E STAFFS PARA 
PARTICIPAÇÃO NA SANTANDER BRASIL RIDE ESPINHAÇO 
2021 CONSIDERANDO A PANDEMIA PELA COVID-19. 

Embora a situação de pandemia do COVID-19 no Brasil esteja muito melhor do 
que em meses anteriores, seguimos com a necessidade de adotarmos condutas e 
regras de segurança de enfrentamento à pandemia. 

Temos acompanhado as medidas adotadas no Brasil e em outros países, para um 
retorno seguro deste grande evento. Por isso, vimos por meio deste documento 
apresentar as exigência e recomendações para os atletas, staff e todos os 
envolvidos na organização do evento. São medidas recomendadas por órgão de 
saúde as quais visam proporcionar a necessária segurança sanitária, bem como 
iniciativas para este momento ainda de exceção.  

 

- AÇÕES QUE TODOS DEVEM ADOTAR PARA PROTENÇÃO COLETIVA 

 
1. Todos os competidores, staffs e público presente devem USAR MÁSCARA 
PRÓPRIA em todos os recintos do evento.  
 
2. Para participar do evento TODOS devem apresentar comprovante de vacina 
para a COVID-19 OU apresentar um teste de Antígeno Sars-Cov-2 realizado 
com até 72h de antecedência ao início do evento, com resultado negativo. Para 
os atletas, estes comprovantes serão exigidos no momento de entrega de kit e 
para staffs e fornecedores, a partir de sua chegada ao evento. 
 
3. Carregue consigo sempre mais de uma máscara para permitir as trocas 
quando ficarem úmidas.  

 
4. Controlaremos o acesso ao acampamento e refeitórios, sendo permitida a 
entrada somente de atletas inscritos e staffs devidamente autorizados. Não 
serão aceitos acompanhantes nestes locais. 

 
5. Faça uso de garrafas de uso pessoal, nunca compartilhando com mais 
pessoas. 

 



                                                  

 
 

                                            

6. Higienize a mão com frequência, seja com água e sabão ou álcool em gel. 
Evite contatos físicos como abraços e apertos de mão. 

 

7. Nos pontos de hidratação não forneceremos mais frutas, bolachas, legumes 
e tortas como em anos anteriores em que era possível se servir a vontade. 
Somente alimentos embalados e/ou com porções individuais. 

 

8. Ao apresentar qualquer sintoma durante o evento, favor procurar nossa 
equipe médica. 


