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Do Isolamento Ao Distanciamento Social  

É importante entender o que é distanciamento social. O isolamento é uma 

medida de saúde pública usada para impedir a propagação de doenças. O 

distanciamento social não exige necessariamente que se fique em um lugar, 

apenas que fique em distância recomendada de outras pessoas. Envolve evitar 

multidões e permanecer a pelo menos um metro e meio de distância de outros. 

Nós sabemos que estamos num novo momento. O cuidado deve ser total e 

absoluto. 

Neste ambiente sensível de combate ao Covid-19, a vida é um valor 

inegociável. Assim sendo para a realização dessas atividade equestres os 

organizadores, participantes e responsáveis pela Sociedade Hípica Paulista 

deverão seguir as regras descritas neste documento.  

 

1. Medidas para o ingresso no Recinto 

 

1.1 Não será permitida a presença de público, estando autorizados os 

ingressos somente de competidores, instrutores, tratadores, staff (juiz, auxiliar 

de pista e armador de percurso) e um responsável legal por atleta menor de 

idade. 

1.2  Haverá um único portão para ingresso dos competidores e instrutores, 

restrito à portaria Social à Rua Quintana, 206 – Brooklin; 

1.3 Ter como princípio a redução da densidade ocupacional do ambiente; 

1.4 Uso de máscaras por todos (funcionários, prestadores de serviço e 

competidores até adentrarem a pista do percurso devidamente montados) - 

Usar máscaras que cubram o nariz e a boca e substituição das mesmas, 

conforme orientação técnica; 

1.5 Disponibilizar álcool em gel 70% de uso obrigatório para higienização 

das mãos na entrada do recinto e distribuídos em locais estratégicos; 
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1.6 Realização de aferição de temperatura por um profissional de saúde 

junto ao acesso do recinto de todas as pessoas que ingressarem, a cada 

ingresso, sem distinção, à pé ou em qualquer meio de locomoção; 

1.7 Disponibilizar para todos os que adentrarem ao recinto um Manual 

Informativo contendo orientações e protocolos sobre prevenção e cuidados de 

saúde e higiene relacionada à transmissão do COVID19; 

1.8 O número de atletas convidados (animal e seu respectivo conjunto) 

será limitado. 

 

 

2. Medidas para a Recepção de Animais 

 

2.1. Todos os veículos de transporte de animais serão sanitizados na sua 

chegada, com solução desinfetante (solução de hipoclorito).  

2.2. O ambiente de recepção (o qual é totalmente aberto e exposto a luz 

solar) dos animais deverá ser sanitizado diariamente. 

2.3. Os profissionais responsáveis pela recepção dos animais deverão 

orientar  sobre o distanciamento social. 

2.4. Todos os profissionais deverão obrigatoriamente usar máscaras. 

2.5. Obrigatório no local a disponibilização de álcool gel 70% para uso 

coletivo. 

2.6. Os profissionais envolvidos no transporte dos animais também deverão 

estar equipados com EPI’s e devem portar o comprovante de inscrição dos 

animais. 

 

 

 

 

3. Medidas para o Recinto e Área Comum  
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3.1 Deixar em evidencia a indicação de distanciamento mínimo de 1,50m 

entre as pessoas (distanciamento social com responsabilidade); 

3.2 Orientação para a Higienização das mãos continuamente (com água e 

sabão), especialmente após encostar no rosto, na máscara, antes de pegar em 

um alimento ou após encostarem-se a objetos, embalagens e superfícies; 

3.3 Sanitizar com freqüência as áreas comuns, equipamentos, ambientes, 

corrimões, bem como os sanitários - Equipe de faxina disponível para limpar o 

estabelecimento durante o dia, a cada 3h. 

3.4 Os estabelecimentos de alimentação estarão operando de acordo com 

o que determinar a fase do Plano São Paulo em que o município estiver na 

data do referido evento, definido pela prefeitura de São Paulo. 

3.5 Proibição de confraternizações nas dependências das áreas comuns 

(bem como nos demais locais dentro do recinto). 

 

 

4. Medidas gerais para a ocorrência de eventos 

 

4.1 As categorias devem ter horários previamente marcados, evitando a 

concentração de pessoas montadas no local de distensão/aquecimento dos 

cavalos (paddock) e nos arredores da pista. 

4.2 Todo competidor deverá ́ respeitar o horário previamente determinado 

da sua passada. 

4.3 Só poderão entrar na distensão/aquecimento os competidores 

montados (n´¨mero máximo de 08 competidores), salvo exceção das categorias 

que permitem o auxilio ao competidor, conforme regulamento. 

4.4  O número de inscrições será limitado para a participação em cada 

categoria, de modo a respeitar as medidas para que não ocorra fluxo de 

pessoas em nenhuma área do recinto ou da pista de provas.  
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4.5  Não poderão ser realizadas, em nenhuma hipótese, confraternizações, 

festas, reuniões, ou seja, nada que possa colaborar para formação de possíveis 

aglomerações. 

4.6  Todas as pessoas, incluindo treinadores, competidores e prestadores 

de serviço ao adentrarem no local do evento deverão usar e permanecer de 

máscara durante período presente. 

4.7  Não será ́ permitido o ingresso ao publico geral estando proibido 

acesso e ou permanência na área de platéia.  

4.8  Os atletas não poderão levar acompanhantes, com exceção dos 

competidores menores de 18 anos que deverão estar acompanhados de apenas 

01 Responsável legal; 

4.9 Recomenda-se a não participação de maiores de 60 anos ou de 

quaisquer outras pessoas que façam parte de grupo de risco. 

 

 

5. Medidas para o funcionamento da Secretaria 

 

5.1  A secretaria de esporte deverá conter, no máximo, 2 pessoas; 

5.2  O atendimento da secretaria será restrito a dúvidas e informações. 

5.3  Todos os profissionais deverão obrigatoriamente usar máscara. 

5.4  O atendimento dentro da secretária será ́ feito individualmente para 

que não haja aglomeração no local.  

5.5  As inscrições deverão ser feitas antecipadamente, bem como o envio 

do comprovante de inscrição, devera ́ ser enviado via e-mail ou meios de 

comunicação digital.  

5.6  Obrigatório no local a disponibilidade de álcool gel 70% para uso 

coletivo. 

5.7  Poderá ser disponibilizado um telefone específico ou canal exclusivo 

para atendimento de dúvidas que não sejam inscrições, ou seja, aviso de 

“forfait” (desistência) e dúvidas sobre categorias e prova. 
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6. Medidas relativas aos animais no recinto 

 

6.1 Área de estabulagem dos animais é restrita, estando liberada apenas 

para tratadores, instrutores e veterinários, respeitando o distanciamento. 

6.2 Saída dos caminhões deverão respeitar a ordem de entrega das 

documentações na secretaria, com um intervalo de 10 minutos entre um 

caminhão e outro, para evitar aglomeração. 

 

 

7. Responsabilidades da Sociedade Hípica Paulista 

 

Das obrigações: 

7.1 É obrigatório o monitoramento da temperatura de todos os 

participantes na entrada do evento, e a qualquer momento quando assim 

solicitado, incluindo treinadores, competidores e prestadores de serviços. 

7.2 Manter vários pontos de apoio com a disponibilização de álcool gel 

70% para uso coletivo. 

7.3 Manter durante o evento, profissionais da saúde capacitados para 

atendimento. 

7.4 Todo evento oficializado deverá ter um fiscal, que será disponibilizado 

pelo organizador, para garantir o cumprimento das regras de segurança da 

saúde pública local. 

 

Da divulgação e Cumprimento: 

7.5 O organizador ficará responsável pela divulgação das regras impressas 

nessa cartilha, devendo obedecer a todas, aqui apresentadas. 
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7.6 Para segurança e transparência do evento, fica determinado a 

obrigatoriedade do uso de um sistema online, com acesso facilitado a dados, 

inscrições e reservas de baias. 

7.7 Os resultados deverão ser divulgados em tempo real pelo júri para 

acompanhamento de todos participantes e estará disponível online até o final 

do dia. 

7.8 Fica a critério do organizador, a transmissão de imagens em tempo 

real no decorrer do evento. 

7.9 É de responsabilidade do organizador seguir o cumprimento das regras 

e zelar pela saúde dos profissionais envolvidos no evento. 

7.10 A divulgação desse material para conhecimento de todos os 

interessados.  

7.11 Exibir informativos sobre a higienização e conduta adequada para o 

combate do Covid-19. 

7.12 Manter cadastro e dados atualizados de todos os participantes do 

evento, para obtenção de informações po ́s-evento, feedback e possíveis 

pesquisas.  

 

 

8. Responsabilidades do Participante  

 

É de responsabilidade individual a comunicação imediata ao organizador do 

evento, se qualquer participante presente no recinto de competições, 

apresentar qualquer sintoma do Covid-19. Isso se estende aos competidores, 

treinadores e prestadores de serviços. É também de responsabilidade do 

participante o cumprimento das normas estabelecidas neste documento, uma 

vez que foi informado com clareza sobre os cuidados que devem ser tomados 

para a prevenção e os riscos de transmissão do COVID-19, podendo este ser 

punido pela não colaboração ou cumprimento das medidas. 



 7 

 

 

São Paulo, 13 de julho de 2.020. 

 


