PLANO DE CONTINGENCIA
PARA PROVAS DE KARTING
CONTRA O COVID-19

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.

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.

MEDIDAS GERAIS
Uso Obrigatório de máscara por todos os integrantes das actividades desportivas;
Distanciamento social de pelo menos 1,5m entre pessoas dentro do recinto desportivo;
Medição da temperatura à entrada das instalações;
Criação de bolhas de protecção (Serão designadas bolhas, conjunto de elementos de uma determinada área
que terão contacto apenas entre si em área física específica, diminuindo contactos supérfluos e facilitação de
identificação de contactos.

Comissários Desportivos de Pista (Bolha #1)
Todos os elementos de controlo de pista (Marshalls) deverão entrar no recinto pelo portão #3, onde deverão
cumprir os procedimentos descritos no ponto “Medidas Gerais”.
Devem ser encaminhados para a zona cimentada ao lado do kartódromo, onde deverão permanecer com
distanciamento social de 1,5m.
A Comissão de Organização deverá fazer um briefing sobre o evento e sobre os procedimentos de prevenção
de COVID-19. Deverá neste briefing ficarem definidos e identificados as equipas e as suas localizações na
pista, por forma a identificar contactos (é expressamente proibida a movimentação dos marshalls entre postos).
Nos postos dos marshalls deverá haver sempre álcool gel disponível para desinfecção das mãos ou objectos
partilhados.
É obrigatório a utilização da máscara, durante todo o evento.
Estes comissários de pista, serão designados bolha #1, que têm apenas contacto com o Carro de Logística.

Comissários de BOX (Bolha #2)
Os comissários de box deverão:
- Permanecer no seu posto, não devendo ter nenhuma interação com outra bolha
- Toda a interação com os pilotos dever ser restringida ao mínimo necessário

Secretariado e Centro de Cálculo (Bolha#3)
Os elementos do secretariado e centro de calculo serão designados de bolha #3, e o seu acesso ao autódromo
será feito pelo portão n.º 3, onde deverão passar pelas medidas preventivas.
A bolha #3 estará posicionada na torre do kartódromo, onde se deverá cumprir:
- Deve sempre ser Garantido o arejamento da sala
- Existência de frascos de álcool gel para desinfeção regular

As presenças permitidas na área de secretariado são:
- Elementos do secretariado desportivo
- Elementos de cronometragem
- Director de prova
- Comissários Desportivos (Juízes)
- Deve ser sempre garantido o número mínimo de presenças dentro da sala, sendo que não deverá exceder as
5 pessoas.
- Os diversos materiais a ser distribuídos nas diversas bolhas não podem estar armazenados nesta área
(rádios, água, extintores, material estacionários, etc.)
- A bolha dos pilotos está estritamente proibida de aceder a esta área.

Pilotos e Integrantes das Equipas Desportivas
Os pilotos e integrantes das suas equipas serão designados de bolha #4, e o seu acesso ao kartódromo será
feito pelo portão n.º 3, onde deverão passar pelas medidas preventivas.
- Deverão permanecer na sua box, não mantendo contacto com nenhuma outra equipa.
- Está proibida a partilha de materiais, ferramentas, equipamento de segurança, etc.
Nas boxes de cada equipa deve existir álcool gel ou água com sabão e toalhas descartáveis
- Todos os resíduos produzidos na box devem ser retirados pela própria equipa.
- É proibida a permanecia de pessoas sem máscara ou EPI
- Apenas pilotos, mecânicos e outros elementos devidamente autorizados pelo ATCM podem estar nas boxes
das equipas.
- Os pilotos, quando não estiverem em funções (A pilotar) o uso de EPI é de caracter obrigatório
- Nenhum elemento da equipa pode sair da área da sua box

Comissariado Técnico (CT)
Os Comissários técnicos serão designados de bolha #5, e o seu acesso ao kartódromo será feito pelo portão
n.º31, onde deverão passar pelas medidas preventivas.
Chama-se a atenção de todos os pilotos que esta operação se vai processar de forma mais lenta para garantir
o mínimo contacto entre equipas e organização.
- Os CT não poderão interagir com mais nenhuma bolha, sendo apenas o Comissário Técnico Chefe permitido
interagir com a bolha #3 (Secretariado) e com a bolha #4 (Equipas – Responsável da Equipa)
- Só é permitida a entrada de um kart de cada vez, devendo os restantes permanecer na fila de espera a pelo
menos 1,5m de distância box. Após a verificação do kart, este sai da zona técnica.
- A zona de CT deverá estar apetrechada de álcool gel para desinfecção, em cada manipulação de carro,
deverão trocar as luvas.

Briefing
O briefing deverá ser de curta duração, ao ar livre, e com a presença apenas dos pilotos e seus representantes (máximo 2
pessoas) (devidamente protegidos), e com o distanciamento social de 1,5m.
Por forma a minimizar o tempo do briefing, as questões que as equipas tenham poderão ser enviadas antecipadamente por
mensagem telefónica, para a Secretária do Evento (número de celular).
No briefing devem ser informadas não só as questões do evento bem como medidas de proteção e conhecimento da doença
covid 19.
Na eventualidade de um incidente, ou acidente em pista.
Na eventualidade de um incidente, ou acidente em pista apenas os marshalls do posto podem proceder a assistência ao
piloto, devendo ter sempre o sei EPI colocado.
Os pilotos em qualquer circunstância não devem retirar o capacete luvas apos o incidente.
A equipa de apoio medico se fará obrigatoriamente presente para avaliar o piloto, e na necessidade de retirada do capacete,
esta equipa disponibilizara mascara cirúrgica, para que o piloto se possa proteger.

Cerimónia de Pódio
Durante a cerimónia de pódio, os concorrentes deverão ficar isolados uns dos outros em zonas específicas
para as 3 posições (1º, 2º e 3º lugares). Todos os concorrentes deverão estar a utilizar os EPI adequados,
durante toda a cerimónia.
Não é permitida a foto de grupo, nem a abertura do tradicional champanhe.
Todos os elementos que estão a assistir à cerimónia do pódio, deverão se manter nas suas bolhas, e com
separação de 2m entre bolhas. (Deverão estar sinalizadas no chão as zonas para cada bolha.
A duração máxima prevista para a Cerimónia do Pódio é de 15minutos.

Casas de banho
Estão alocadas casas de banho na zona das boxes, com serviço de limpeza que estão programados para uma permanente
limpeza e desinfeção das portas, puxadores e outras superfícies que estejam a ser utilizadas.

Caso de identificação de caso suspeito, ou algum elemento com sintomas sugestivos de covid.
Em caso de caso suspeito deve este individuo não sair da sua zona, e o seu elemento mais próximo informar COC, CMO da
situação. O ATCM ira garantir a recolha do elemento, para o gabinete medico, ou sala de isolamento.
Nesta altura serão tomadas as medidas já emanadas no plano de contingência geral do ATCM.
Mais se define que o CMO, e COC são os únicos elementos que podem ter contacto com todas as bolhas podendo ser o elo
de ligação entre elas. Em qualquer momento qualquer um destes elementos em caso de suspeita, podem retirar o elemento
para uma área de isolamento.

Este plano deve ser visto como adenda ao plano geral do ATCM, e deve ser de leitura obrigatória a todos os elementos
envolvidos no evento desportivo.

O ATCM corre por um evento livre de contaminação, garantido a proteção de todos os envolvidos, no entanto, importa referir
que o correto seguimento desta orientação depende do engajamento de todos os envolvidos.

