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Enquadramento
Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, consubstanciadas pelas normas e orientações do
Ministério da Saúde, no âmbito da infecção pelo novo Corona Vírus SARSCoV-2, agente causal da COVID-19, o
ATCM apresenta e divulga o Plano de Contingência que a seguir se desenvolve.
De referir ainda que perante uma situação epidemiológica, todas as acções a desenvolver serão sempre alvo de
avaliação quando acontecem, uma vez que teremos informação a ser actualizada, que deveremos sempre levar
em conta para as novas acções a tomar.
1.

O COVID-19

A doença, sintomas, formas de transmissão e prevenção
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada de casos de pneumonia na
cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, um novo coronavírus foi identificado como a causa da
doença que foi denominada COVID-19.
Desde então, foram identificadas mais pessoas infectadas em vários países, incluindo em Moçambique.
O nome, COVID-19, resulta das palavras “corona”, “vírus” e “doença” com indicação do ano em que surgiu
(2019).
A origem do vírus ainda é desconhecida, podendo, por isso, encontrar-se activa, segundo as informações
publicadas pelas autoridades internacionais.
Os sintomas são semelhantes a uma gripe:
• febre
• tosse
• falta de ar (dificuldade respiratória)
• cansaço.
As complicações como pneumonia e bronquite têm surgido, sobretudo, em doentes idosos ou com
comorbidades, que diminuem o seu sistema imunitário.
A COVID-19 pode transmitir-se por:
• gotículas respiratórias;

• contacto directo com secreções infectadas;
• aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por exemplo as nebulizações).
O período de incubação do vírus ainda se encontra sob investigação, mas estima-se que seja de 2 a 12 dias.
Até ao momento, também não existe vacina ou um tratamento específico. Contudo, existem medidas que
ajudam a evitar a disseminação do vírus, nomeadamente de protecção individual.
Neste sentido, o Ministério da Saúde recomenda:
•
Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel
ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo);
•
Lavar as mãos frequentemente, com sabão e água e sempre que chegar às nossas instalações, se assoar,
espirrar ou tossir, antes de iniciar as refeições, após contacto directo com pessoas doentes, após usar a casa de
banho
•

Evitar o contacto próximo com pessoas com tosse, febre e dificuldade em respirar;

•

Evitar tocar nos olhos, boca e nariz sem ter lavado as mãos;

•

Permanecer em casa e contactar o MISAU (110) no caso de ter tosse, febre e dificuldade em respirar.

•
Uso obrigatório da máscara em todos locais públicos, ou privados que exista aglomerados de pessoas, seus
Stakeholders, bem como a decisão de permitir o teletrabalho, nas tarefas que assim o permitam, a trabalhadores
cuja sua condição possa colocar em risco colegas ou Stakeholders.
De igual forma a administração decidirá momento a momento, a possibilidade de encerrar Departamentos ou a
própria actividade, sempre em coordenação com as Autoridades Competentes.
2. Plano de Prevenção
No sentido de preparar toda o ATCM para a possibilidade de aparecimento de um caso de Infecção pelo novo
Corona Vírus, serão assegurados os seguintes procedimentos:
2.1 Preparação Prévia:
•
Disponibilização de forma constante e regular de toda a informação existente e actualizada sobre o
COVID-19, a nível nacional e internacional;

·
Disponibilização a todos os colaboradores de soluções desinfectantes, nos locais de contacto com o público,
nomeadamente escritórios no Baia Mall, escritórios no Club House, e TSO, assim como nas oficinas e pontos de
entrada dos colaboradores.
•
Incentivar a correcta e regular higienização das mãos, através de brochuras e vídeos distribuídos a todos os
colaboradores, sendo que a desinfecção através de solução à base de álcool não substitui a lavagem regular das
mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;
•
Utilização de máscara individual de protecção de caracter obrigatório, e sempre que se esteja dentro das
instalações do ATCM;
Deve o ATCM solicitar aos seus Stakeholders informação sobre os seus procedimentos de contingência para a
presente situação epidemiológica, nomeadamente informação sobre quais os locais de origem precedente, por
forma a podermos analisar o risco inerente a cada stakeholder que recebe;
De referir que nos espaços utilizados pelos eventos, é responsabilidade do ATCM indicar os produtos adequados
para protecção quer dos trabalhadores quer dos participantes;
•

Reforçar a higienização de superfícies nos locais de maior permanência de pessoas;

•

Evitar o contacto físico, inclusive apertos de mão;

•
Sempre que possível, evitar proximidade a menos de 1 metro durante uma conversa (que deverá ser sempre
a mais limitada no tempo possível);
Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou
com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo), lavando as mãos sempre que se assoar, espirrar
ou tossir;
Identificação e disponibilizar um local que possa ser utilizado como espaço de isolamento, para casos de
colaboradores ou Stakeholder que sejam identificados como suspeitos, onde a sua permanência seja
suficientemente confortável e higiénica, até à conclusão dos procedimentos indicados pela central de
Chamadas 110, ou Autoridades Competentes;
2.2 Definição de Responsabilidades
No que diz respeito aos Staleholders recebidos nos Escritórios e no Autódromo, deverá a ser dada preferência a
contactos efectuados por via não presencial, por meio de email, chamada telefónica, de forma a minimizar o
número de pessoas em contacto. E na extrema necessidade forma presencial esta deve ser marcada com
antecedência de 24 horas por o secretariado.

Na estrutura do ATCM, todos os colaboradores devem reportar à sua chefia directa, uma situação de doença
enquadrada como Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso
possível de COVID-19, assim como das pessoas que estão em permanente contacto;
Sempre que for reportada uma situação de Trabalhador com sintomas, a chefia directa do trabalhador informa,
de imediato, os Recursos Humanos e a aDirecção;
Nas situações em que o Trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento (ex. dificuldade de
locomoção), os o(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente devem estar
previamente definidos, pelo que cada Departamento deverá indicar qual o colaborador, e seu substituto,
encarregue do acompanhamento atrás referido;
Em caso de necessidade, compete à Administração accionar o Plano de Contingência, nomeadamente no
estabelecimento de medidas mais restritivas de funcionamento da empresa.
Finalmente, em termos de responsabilidades, devem ser cumpridas as cadeias hierárquicas já estabelecidas, ou
seja, as chefias directas assumirão as responsabilidades distribuídas pelos seus subordinados.
No que diz respeito às responsabilidade financeiras, estas serão sempre assumidas por duas pessoas, colocar
quem é e quem fica no caso de alguém ficar doente.
Quanto à substituição das responsabilidades Administrador
Quanto. e ir pondo cada posição quem subistituiu em caso de doença.
2.3 Procedimentos Específicos de Funcionamento em Contingência
De forma a prevenir e conter qualquer risco de contágio, o ATCM passará a funcionar de forma
compartimentada, ou seja, os colaboradores de cada Departamento não deverão contactar presencialmente
com os colaboradores de outro Departamento, devendo utilizar sempre os meios alternativos de comunicação:
telefone, videochamadas e email;
Utilização obrigatória de máscara individual de protecção.
Todos os contactos com pessoas externas ao Clube devem ser suspensos/adiados, privilegiando-se apenas o
contacto via telefónica ou electrónica;
O acesso às instalações será condicionado apenas a colaboradores, pessoas essenciais à operação e
Stakeholders que estejam previamente identificados. Este acesso só será autorizado na Portaria, se o nome da

pessoa estiver previamente identificado na listagem diária de acessos que as Operações irão disponibilizar na
Portaria;
Controlo de acessos: irá ser implementado um controlo de temperatura a todas as pessoas que irão entrar no
complexo, pelo que todos os Colaboradores e Stakeholders do ATCM poderão ser chamados a efectuar este
controlo sempre que a segurança assim o entender;
Será preparado o Centro Médico como local de “isolamento” sendo um nos escritórios do Baia Mall, e no
autódromo o gabinete médico. no Track and Sports Office (TSO).
Por fim, solicitar a todos os colaboradores que, tendo em conta a situação excepcional que vivemos, possam
adoptar medidas preventivas na sua vida pessoal, evitando a todo o custo o contacto com terceiros e
assegurando-se que cumprem todas as recomendações da Direcção Geral de Saúde (correcta higienização das
mãos, etiqueta respiratória e contacto saúde 110 em caso de sintomas de febre ou tosse)
3. Procedimentos perante um caso suspeito
Qualquer Colaborador ou Stakeholder com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que
identifique uma pessoa na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a chefia
directa (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de
Contingência.
A chefia directa deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias estabelecidas no Plano de Contingência
da empresa. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o empregador (ou chefia
directa) assegura que seja prestada, a assistência adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre
que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.
O(s) colaborador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência à pessoa com sintomas, deve(m) colocar,
momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do
cumprimento das precauções básicas de controlo de infecção, quanto à higiene das mãos, após contacto com
a pessoa doente.
A pessoa doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta a linha de 110. Esta pessoa
deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo
próprio. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de
modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser
feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que
a máscara estiver húmida, deve substituí-la por outra.
O profissional de saúde da central de chamadas 110, questiona a pessoa doente quanto a sinais e sintomas e

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Devendo em seguida definir as
orientações que o ATCM deverá seguir.
Na situação de Caso confirmado:
O ATCM deve:
•

Providenciar a limpeza e desinfecção (descontaminação) da área de “isolamento”;

•
Reforçar a limpeza e desinfecção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à
limpeza e desinfecção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados
por este);
•
Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que,
após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão
de resíduos hospitalares com risco biológico.
•
O ATCM, trabalhara em conjunto com O MISAU em estreita comunicação com vista a implementar todas as
normativas por eles definido, bem como o estado de saúde dos contactos próximos.
4. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou
pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo,
determinará o tipo de vigilância.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de “Alto risco de exposição”, é definido como:
•

Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros do Caso;

•

Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;

•
Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objectos
ou equipamentos que possam estar contaminados com expectoração, sangue, gotículas respiratórias
De “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
•
Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa
face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro).

•
Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) seguido as
medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser activados os
procedimentos de vigilância activa dos contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia.
Para efeitos de gestão dos contactos do MISAU l, em estreita articulação com o ATCM, deve:
•
Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais), sendo esta lista compartilhada com
as Autoridades Competentes;
•
Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar e
referenciar, se necessário).
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância activa
dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
Qualquer retoma ao serviço por parte do trabalhador deve ser definida pela autoridade competente.
5. Plano de início de actividades do ATCM
5.1 Enquadramento
A Comissão Médica do ATCM, responsável pela segurança e saúde dos praticantes (pilotos e equipa), dos oficiais
de prova, assim como de todos os outros elementos licenciados que integram as competições, e também do
público em geral, apresenta um conjunto de normas e procedimentos a serem implementado, para garantir a
segurança e as questões sanitárias dos eventos desportivos sob a nossa responsabilidade.
O objetivo é torná-las obrigatórias para que o automobilismo e o karting possam regressar ao ativo.
Todos os envolvidos nas competições, assim como o público em geral, devem ter conhecimento do seu conteúdo.
Deve, portanto, ser garantida a ampla divulgação do seu conteúdo, para minimizar o contágio de Covid-19 e
garantir a saúde e segurança de todos os intervenientes no espetáculo desportivo.
A implementação de um plano de contingência, o uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e outros
procedimentos de proteção coletiva e logística, poderá ser entendida como um Manual de Boas Práticas para a
Competição, no âmbito da pandemia SARS-CoV e CoV-2 (COVID-19).
A pandemia do COVID-19 resultou na suspensão do desporto nacional e internacional. Com a flexibilização
progressiva das restrições e do risco contínuo associado à doença e para o futuro sustentável, é importante que o

ATCM, transite para uma ´nova normalidade ‘de actuação de maneira responsável e estruturada.
Essas Diretrizes foram desenvolvidas para adaptar, em uma estrutura baseada em risco, as considerações
operacionais e considerações médicas específicas da atividade desportiva, utilizando as melhores praticas
metodologias com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), MISAU (Ministério da Saúde) e
FIA (Federação Internacional de Automobilismo), para ajudar e orientar nossos principais interessados, garantindo
um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os envolvidos no desporto.
Cabe a todos nós gerir o risco COVID-19 em andamento, conforme efetivamente possível, incluindo o
fornecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho que minimize o risco à saúde e à segurança, a fim de
podermos retomar a atividade do desporto motorizado após a Pandemia do COVID-19.
Essas Diretrizes precisarão ser adaptadas para se ajustarem ao ambiente de riscos em constante mudança e
particularmente às leis nacionais aplicáveis à jurisdição, dentro da qual o desporto motorizado será conduzido e às
jurisdições associadas envolvidas no suporte de transporte e logística.
Isso inevitavelmente significa que a atividade desportiva recomeçará em diferentes estágios, de acordo com o
relaxamento dessas leis e regulamentos. Reconhece-se que, como resultado das restrições em curso, algumas
disciplinas do desporto motorizado, pela sua natureza, sofrerão atrasos mais longos do que outras.
É fundamental para a indústria do desporto motorizado e para a comunidade de maneira mais ampla que
desenvolvamos uma estratégia a mitigar os riscos associados à retomada do desporto da maneira mais rápida e
responsável possível no ambiente COVID-19.
Para sustentar essas Diretrizes, o ATCM consultou amplamente vários órgãos especializados e indivíduos e com
base em documentação publicada de várias organizações, federações e agências para garantir uma
abordagem holística.
É reconhecido que as atividades ao ar livre representam um risco menor para a transmissão do COVID-19. Com isso
em mente, é importante observar o seguinte:
•
A atividade do desporto motorizado é realizada ao ar livre e, a infraestrutura do ATCM, assenta em áreas
amplas, com espaços que permitem o distanciamento entre os diversos intervenientes.
•
b) O desporto motorizado não é um desporto que envolva o contacto próximo e físico entre os participantes
sendo que os participantes se encontram isolados no seu veículo.
•

c) Os eventos do desporto motorizado podem ser realizados sem espectadores.

Isso apresenta oportunidades para todas as principais partes interessadas implementarem estratégias práticas
para segregar grupos diferentes de pessoas, a fim de cumprir as várias restrições que possam estar em vigor.

5.2 Princípios chave
•
Fornecer diretrizes que actuem como ponto de referência para informações relevantes e facilitar uma
abordagem consistente e viável para competições de desporto motorizado num ambiente de restrições devido
ao COVID-19;
•
Desenvolver diretrizes de saúde pública para eventos de desporto motorizado, a fim de ajudar as partes
interessadas num plano de eventos que inclua:
o
um conjunto de medidas de mitigação de risco ajustadas à finalidade a serem aplicadas em todo o
desporto;
o
as medidas de mitigação da transmissão, teste ou monitoramento dos participantes antes, durante e depois
de um evento; e
o

suas interações com órgãos reguladores e administrativos.

•
Proporcionar uma estrutura adaptável aos vários níveis da competição desportiva para atender às Diretrizes
e Regulamentos Governamentais em vigor em várias jurisdições que devem ser respeitados; e
•
Desenvolver um meio de monitoramento e rastreamento através do qual possíveis contatos próximos possam
ser facilmente identificados em tempo hábil.
5.3 Medidas base
•

Distanciamento Social: distâncias entre pessoas que realizem uma atividade no mesmo espaço físico.

•
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)l: Termómetros infravermelhos, gel álcool, pontos de lavagem de
mãos, máscaras, luvas, roupas de EPI, óculos de proteção, anteparas, fitas de marcação de separação, etc.
•
Cumprimento da capacidade dos espaços, em cada área de trabalho, dependendo do espaço disponível,
definir o número máximo de pessoas.
•
É necessário dar um tratamento específico a cada localização particular da competição, desenvolvendo
um protocolo específico para cada um deles.
6. Inicio de actividades de treino.

Sendo o desporto motorizado um desporto que não implica contacto físico, nem próximo dos intervenientes, e
para início das actividades se propõem o início faseado das actividades. Iniciando com a abertura de pista para
os treinos com base na especificidade do desporto.
6.1 Karting/motocross
6.1.1 Inscrições
Todas as inscrições de treino devem ser feiras por via electrónica, assim como o envio de comprovativos. Na
eventualidade da extrema necessidade, os interessados devem se dirigir à sede o ATCM, sita no Baia Mall, mas
com marcação de antecedência por forma a limitar o número de pessoas nos escritórios.
Para o dia de treino são dispensadas 5 vagas para pilotos e suas equipas (máximo 4 pessoas, incluindo o piloto). No
período compreendido entre as 8:00 e as 12:00.
Onde cada piloto pode levar a sua equipa de trabalho, que deve conter exclusivamente elementos de apoio,
sendo no máximo de 4 contando com o piloto. Não pode incluir pessoal que mesmo que familiares não estejam
directamente relacionados com o evento.
Aquando da inscrição o piloto ou seu representante deve dar o nome dos elementos da sua equipa, dado que na
entrada apenas serão autorizadas as pessoas previamente seleccionas. Esta lista nominal servirá posteriormente
em caso de necessidade de vigilância activa.
Os pilotos podem reservar a vaga de treino, no entanto devem garantir a sua presença, a não apresentação no
período de treino após marcação, sem justificativa plausível, pode levar a sanções, dado que aquando da
marcação impede a participação de outros pilotos.
No caso de desistência estes devem informara o ATCM, sendo este o único com autorização para alocar a vaga
a outra equipa.
6.1.2 Instalações
O ponto de entrada para o karting e motocross, será feito pelo portão 3, sendo impedida a circulação destes fora
das áreas designadas.
O ATCM dispõe à entrada, de ponto de controle de pessoas. Todos os interessados em entrar nas instalações do
ATCM, devem ser portadores de máscaras sociais, ou médicas as quais são de uso obrigatório enquanto estes
estiverem no recinto do ATCM.

À entrada é conferido o nome dos participantes e equipe, a existência de máscara a todos os intervenientes, e
medição da temperatura.
As equipas devem se posicionar de forma isolada, com distanciamento entre as boxes.
Na box deve existir um ponto de lavagem das mãos, balde com água e sabão. Este ponto de água será cedido
ao participante devendo no fim da sua actividade devolver á organização. Sendo da responsabilidade da
equipa os produtos de desinfecção (sabão).
As equipes devem se manter nas suas boxes, evitando ao máximo o contacto com as demais equipas.
Dentro do recinto de treino o pessoal de apoio deve manter o distanciamento, mas garantindo a segurança do
recinto, dos pilotos, e dos colaboradores.
Sempre que estiver os pilotos em corrida, as equipes podem acompanhar os seus pilotos na zona designada para
tal, no entanto, sempre garantindo 2 metros de distância entre as equipas.
6.1.2.1 Casas de banho
As casas de banho disponíveis serão as do Club House.
Ponto de limpeza das mãos antes da entrada nas casas de banho.
Garantir a limpeza das casas de banho com hipoclorito a 0.05% logo apos a utilização por qualquer pessoa.
Garantir a existência de sabão dentro da casa de banho bem como nos postos de entrada e saída.
6.1.2.2 Procedimentos Finais
No fim da sessão de treinos as equipes devem garantir a retirada de todo seu material e equipamento.
Aquando da sua saída, no posto de saída (portão) devem referir quais os elementos da equipa que abandonam
as instalações.
O ATCM de seguida deve promover a limpeza da área usada pelas equipes, com uso de sabão para o chão e
limpeza das áreas comuns.

6.1.3 Medidas de contenção. No paddock
•
Organização do espaço de modo a evitar que as tendas estejam encostadas. Deve o ATCM garantir o
espaçamento das 5 equipes autorizadas com mínimo de 2 metros entre box.
•

Contentores específicos para depósito de EPI usados (luvas, mascaras, outros)

•

uso permanente de máscaras/viseiras e luvas, a todos sem exceção.

•

proibição a circulação e concentração de espectadores e familiares no paddock

•

respeitar o distanciamento físico. Evitar aglomerações

•
recomendável apenas 2 mecânico por piloto, podendo ter o máximo de 4 elementos na box contando com
o piloto.
•
entrada nas tendas apenas aos pilotos, mecânicos, chefe de equipa, team managers. É recomendável que
os familiares evitem permanecer nas tendas. Por cada piloto, um máximo de 1 familiar em simultâneo no interior da
tenda, não sendo autorizada a presença de menores de 5 anos. Manter distanciamento entre grupos familiares.
•
Cada tenda deve estar guarnecida à entrada com álcool-gel, ou postos de lavagem de mãos (sendo que
ATCM garante o ponto de água devendo a equipe garantir o sabão, bem como junto dos postos de trabalho
•

Cada equipa deve procurar desinfetar o seu espaço interior da tenda

•

no interior de cada tenda, promover o distanciamento entre os postos de trabalho

•
sentidos de circulação: quando possível fazer sentidos de circulação distintos paddock/pista e
pista/paddock, devidamente assinalados.
6.1.4 Medidas no parque de assistência, e controle dos mecânicos
Deve o ATCM garantir áreas de separação com 2 metro de distanciamento e especifica para cada equipe. Se
encoraja a limitação de elementos nesta área. É recomendado a separação das equipas e diminuir o contacto
entre estes.
6.1.5 Medidas de contenção para os pilotos
•
Fora da pista todos os pilotos deverão usar mascaras/viseira. No percurso da tenda para a pista e da pista
para a tenda em substituição das EPI (luvas/viseira/mascara), os pilotos poderão usar o capacete com viseira

fechada e as luvas de competição.
•
Numa avaria ou acidente na pista, em que fique imobilizado no interior desta, deve manter o uso do
capacete com viseira fechada.
•
Quando nesta circunstância for aconselhado a permanecer junto de um Fiscal de Pista deverá manter o uso
do capacete com viseira.
6.1.6 Medidas de contenção para os Comissários
•
um Comissário de Pista por cada Zona do circuito que venha a ser definida pelo ATCM, para ajuda aos
pilotos e karts imobilizados.
•
recomendado o uso de EPI, sendo o seu uso obrigatório (mascara/viseira), quando tiverem de ir “socorrer”
um piloto ou colocar um kart em posição segura e em todas as situações em que não estejam sozinhos nos seus
postos/zonas.
7.1 Velocidade/Drags/Drifts
7.1.1 Inscrições
Todas as inscrições de treino devem ser feiras por via electrónica, assim como o envio de comprovativos. Na
eventualidade da extrema necessidade, os interessados devem se dirigir à sede o ATCM, sita no Baia Mall, mas
com marcação de antecedência por forma a limitar o número de pessoas nos escritórios.
Para o dia de treino são dispensadas 4 vagas para pilotos e suas equipas (máximo 6 pessoas, incluindo os pilotos).
No período compreendido entre as 12:30 e as 17:00.
Onde cada piloto pode levar a sua equipa de trabalho, que deve conter exclusivamente elementos de apoio,
sendo no máximo de 6 contando com os pilotos. Não pode incluir pessoal que mesmo que familiares não estejam
directamente relacionados com o evento.
Aquando da inscrição o piloto ou seu representante deve dar o nome dos elementos da sua equipa, dado que na
entrada apenas serão autorizadas as pessoas previamente seleccionas. Esta lista nominal servirá posteriormente
em caso de necessidade de vigilância activa.
Os pilotos podem reservar a vaga de treino, no entanto devem garantir a sua presença, a não apresentação no
período de treino após marcação, sem justificativa plausível, pode levar a sanções, dado que aquando da

marcação impede a participação de outros pilotos.
No caso de desistência estes devem informar o ATCM, sendo este o único com autorização para alocar a vaga a
outra equipa.
7.1.2 Instalações
O ponto de entrada para o Drag Racing e Drift Racing, será feito pelo portão 1, sendo impedida a circulação
destes fora das áreas designadas.
O ATCM dispõe à entrada, de ponto de controle de pessoas. Todos os interessados em entrar nas instalações do
ATCM, devem ser portadores de máscaras sociais, ou médicas as quais são de uso obrigatório enquanto estes
estiverem no recinto do ATCM.
À entrada é conferido o nome dos participantes e equipe, a existência de máscara a todos os intervenientes, e
medição da temperatura.
As equipas devem se posicionar de forma isolada, com distanciamento entre as boxes.
Na box deve existir um ponto de lavagem das mãos, balde com água e sabão. Este ponto de água será cedido
ao participante devendo no fim da sua actividade devolver á organização. Sendo da responsabilidade da
equipa os produtos de desinfecção (sabão).
As equipes devem se manter nas suas boxes, evitando ao máximo o contacto com as demais equipas.
Dentro do recinto de treino o pessoal de apoio deve manter o distanciamento, mas garantindo a segurança do
recinto, dos pilotos, e dos colaboradores.
Sempre que estiver os pilotos em corrida, as equipes podem acompanhar os seus pilotos na zona designada para
tal, no entanto, sempre garantindo 2 metros de distância entre as equipas.
7.1.2.1 Casas de banho
As casas de banho de apoio serão localizadas no TSO e em pontos específicos com WC portáteis
Ponto de limpeza das mãos antes da entrada nas casas de banho.
Garantir a limpeza das casas de banho com hipoclorito a 0.05% logo após a utilização por qualquer pessoa.
Garantir a existência de sabão dentro da casa de banho bem como nos postos de entrada e saída.

7.1.4 Medidas no parque de assistência, e controle dos mecânicos
Deve o ATCM garantir áreas de separação com 2 metro de distanciamento e especifica para cada equipe. Se
encoraja a limitação de elementos nesta área. É recomendado a separação das equipas e diminuir o contacto
entre estes.
7.1.5 Medidas de contenção para os pilotos
•
Fora da pista todos os pilotos deverão usar mascaras/viseira. No percurso da tenda para a pista e da pista
para a tenda em substituição das EPI (luvas/viseira/mascara), os pilotos poderão usar o capacete com viseira
fechada e as luvas de competição.
•
Numa avaria ou acidente na pista, em que fique imobilizado no interior desta, deve manter o uso do
capacete com viseira fechada.
•
Quando nesta circunstância for aconselhado a permanecer junto de um Fiscal de Pista deverá manter o uso
do capacete com viseira.
7.1.6 Medidas de contenção para os Comissários
•
um Comissário de Pista por cada Zona do circuito que venha a ser definida pelo ATCM, para ajuda aos
pilotos e karts imobilizados.
•
recomendado o uso de EPI, sendo o seu uso obrigatório (mascara/viseira), quando tiverem de ir “socorrer”
um piloto ou colocar um kart em posição segura e em todas as situações em que não estejam sozinhos nos seus
postos/zonas.

7.1.2.2 Procedimentos Finais
No fim da sessão de treinos as equipes devem garantir a retirada de todo seu material e equipamento.
Aquando da sua saída, no posto de saída (portão) devem referir quais os elementos da equipa que abandonam
as instalações.
O ATCM de seguida deve promover a limpeza da área usada pelas equipes, com uso de sabão para o chão e
limpeza das áreas comuns.
7.1.3 Medidas de contenção. No paddock
•
Organização do espaço de modo a evitar que as tendas estejam encostadas. Deve o ATCM garantir o
espaçamento das 4 equipes autorizadas com mínimo de 2 metros entre box.
•

Contentores específicos para depósito de EPI usados (luvas, mascaras, outros)

•

uso permanente de máscaras/viseiras, a todos sem exceção.

•

proibição a circulação e concentração de espectadores e familiares no paddock ou áreas envolventes

•

respeitar o distanciamento físico. Evitar aglomerações

•
recomendável apenas 3 mecânicos por piloto, podendo ter o máximo de 6 elementos na box contando
com o piloto.
•
entrada nas tendas apenas aos pilotos, mecânicos, chefe de equipa. É recomendável que os familiares
evitem permanecer nas tendas. Por cada piloto, um máximo de 1 familiar em simultâneo no interior da tenda, não
sendo autorizada a presença de menores de 5 anos. Manter distanciamento entre grupos familiares.
•
Cada tenda deve estar guarnecida à entrada com álcool-gel, ou postos de lavagem de mãos (sendo que
ATCM garante o ponto de água devendo a equipe garantir o sabão, bem como junto dos postos de trabalho
•

Cada equipa deve procurar desinfetar o seu espaço interior da tenda

•

no interior de cada tenda, promover o distanciamento entre os postos de trabalho

•
sentidos de circulação: quando possível fazer sentidos de circulação distintos paddock/pista e
pista/paddock, devidamente assinalados.

A informação contida neste documento, foi produzida pelo ATCM, tendo em conta a realidade das modalidades
desenviolvidas por esta instituição, bem como as infra-estruturas de propriedade da mesma. O documento está,
por tal motivo, sujeito a regras de direito de autor e protegido pela legislação Moçambicana. Não obstante, e em
virtude dos esforços comuns de toda a sociedade em prol da prevenção da propagação do sars-cov-2 e da
doença do COVID-19, o ATCM, desde já autorizamos a utilização do conteúdo, no todo ou em parte, deste
documento, por qualquer outra instituição desportiva que considere oportuno e aplicável à sua realidade, os
procedimentos elucidados e mencionados neste documento.

