NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EM ATIVIDADES DE TIRO COM ARCO

Tiro Com Arco
Normas de utilização de infraestruturas
atividades de treino e competição

em

Campo e Sala
PLANO DE CONTIGÊNCIA – CONTEXTO DE
PANDEMIA COVID – 19
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INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios,
nomeadamente, quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da
tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através
de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca,
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado
com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt
A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela
Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido
implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações
epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os
cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os
cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade.
É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado
de pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais
devem ser tomadas para assegurar a minimização do risco de transmissão da
doença nestes contextos.

Fonte: Direção Geral de Saúde (DGS)
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CAPÍTULO I – Regras de Utilização Complementares
ARTIGO 1º - Acessos
1.
O acesso e utilização de instalações desportivas para a atividade de Tiro Com
Arco, treino e competição, em Sala (pavilhão) e Campo (equivalente a campo de
Futebol ou infraestrutura similar), são possíveis para os agentes desportivos federados
na época desportiva em curso, consoante a lotação do espaço, englobando os
seguintes tipos de agentes:
- Arqueiros
- Treinadores e Dirigentes
Os arqueiros podem ser acompanhados pelos seus treinadores, durante as sessões de
treino e nas competições.
2. Os arqueiros não se devem fazer acompanhar por familiares ou outras pessoas,
salvo casos devidamente justificados de praticantes com necessidades especiais.
3. O acesso aos espaços de treino e competição é interdito a pessoas que tenham
estado em contacto com alguém infetado nos últimos 14 dias, que tenham sintomas
de doença (tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares,
alterações do paladar e/ou do olfato), ou pertençam a um grupo considerado de
risco.
4. A deslocação para a instalação desportiva, assim como a movimentação dentro
do campo, deve ser feita respeitando todas as normas e recomendações
determinadas pela Direção Geral de Saúde (DGS) e IASAUDE-IPRAM, em particular
as respeitantes às distâncias de segurança a garantir entre as pessoas.
5. Os agentes desportivos que vão utilizar as instalações desportivas deverão
comunicar aos seus clubes a sua participação nos treinos e competições com
antecedência e a sua participação é só possível se desconhecerem por completo
estarem infetados ou não tiverem manifestado qualquer sintoma da doença COVID19.
6. Os agentes desportivos são responsáveis pelo cumprimento das normas
estabelecidas e assumem todas as responsabilidades inerentes em caso de
incumprimento.
7. Os clubes envolvidos na organização de atividades de treino e competições são
responsáveis por garantir que o número de participantes respeita a lotação
estabelecida para o espaço e que as normas de utilização são respeitadas durante
a realização das atividades. Independentemente das áreas e dos serviços
associados, a lotação dos espaços é sempre condicionada pelas
normas/recomendações em vigor e definidas pelas autoridades públicas
competentes, de segurança e saúde.
8. Existindo interessados que reúnam as condições de participação, e consoante a
disponibilidade do espaço, no caso das competições, elas poderão ocorrer por
grupos, em momentos diferentes, com número de participantes até ao limite do
espaço, cumprindo as regras em vigor.
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ARTIGO 2º - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
5. A lotação máxima do espaço para a atividade será a definida no plano de
contingência da infraestrutura, e de acordo com as regras e recomendações de
segurança associadas à pandemia da doença COVID-19, divulgadas pelas
entidades governamentais, e em vigor à data de cada atividade.

CAPÍTULO II – Normas de Segurança Complementares
ARTIGO 1º - Recomendações de Segurança na Instalação Desportiva
1. À entrada da instalação desportiva devem existir afixadas recomendações de
segurança. Em caso da infraestrutura não possuir tal informação em permanência,
os Clubes organizadores da atividade de treino ou competições devem garantir que
essa informação está visível no período anterior à entrada dos agentes desportivos e
até ao fim da sua permanência no local.
2. Todas as pessoas presentes na instalação desportiva deverão cumprir na íntegra
todas as recomendações de segurança, devendo ter sempre o equipamento de
proteção individual adequado. É obrigatória a utilização de máscara em todo o
tempo de permanência na instalação desportiva para todos os presentes no espaço,
sendo opcional para os arqueiros durante o tempo destinado a atirar. Nos tempos de
pausa, em que não estão na linha de tiro, os arqueiros deverão obrigatoriamente
manter a utilização da máscara.
3. Sempre que exequível, os clubes responsáveis pela organização do treino ou
competição deverão garantir um termómetro por infravermelhos e designar um
elemento para medir a temperatura dos agentes desportivos, antes da atividade, se
possível à entrada da instalação desportiva. Um agente desportivo que tenha
temperatura igual ou superior a 37,5° C deverá seguir as recomendações do Plano
de Contingência descrito no Artigo 4º, Ponto nº1, Capitulo II.
4. O material de apoio aos arqueiros, como bancos de descanso ou similares, devem
ser garantidos pelos agentes desportivos, trazendo equipamentos próprios.
5. Não é permitido o empréstimo de material ou objetos entre os arqueiros, devendo
também os mesmos evitar qualquer contacto com outras as pessoas, mantendo
sempre o maior distanciamento social possível.
6. É obrigatório que os arqueiros levem para a atividade, complementarmente com
o seu material de proteção individual, desinfetante à base de álcool ou toalhete
desinfetante.
8. A abertura e fecho de portas de acesso e das instalações sanitárias devem ser
feitos com toalhete desinfetante, luvas ou papel descartável.
9. Não está prevista a utilização de balneários/duches, exceto se a infraestrutura
reunir condições para tal, de acordo com as regras em vigor de distanciamento
social.
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10. Os participantes nas atividades devem estar equipados à chegada à instalação
desportiva, garantindo esse procedimento em casa.

ARTIGO 2º - Recomendações de Segurança na atividade
1. Preferencialmente deverá ser utilizado um bastidor por cada arqueiro.
2. Caso seja estritamente necessário são permitidos no máximo 2 arqueiros em cada
bastidor em sistema AC/BD, possibilitando a permanência de 2 arqueiros num
bastidor em tiro alternado, mantendo sempre a distância de segurança mínima de 2
metros entre os arqueiros. Quando os arqueiros se deslocam ao bastidor para retirar
as flechas devem manter o distanciamento mínimo recomendado e seguir a direção
da sua linha de tiro. Ao retirar as flechas devem também manter o afastamento,
evitando tocar nas flechas do colega.
3. A distância entre bastidores deve ser a maior possível, garantindo entre o centro
dos bastidores, o espaço mínimo de 2,5 metros.
3. Cada arqueiro, ou grupo de arqueiros do mesmo clube, deverá ser acompanhado
apenas por um treinador. Deverá ser mantido sempre o distanciamento social em
todos os momentos, mesmo durante os tempos de descanso.
4. Os arqueiros deverão levar para o treino os seus alvos e fixadores de alvos, devendo
após o contato com o bastidor para retirar as flechas, proceder à desinfeção das
mãos. Nas competições, os alvos serão fornecidos e fixados pela organização,
devendo os arqueiros proceder de igual modo, desinfetando as mãos, após retirar as
flechas.
5. Nas competições não poderá haver qualquer iniciativa que promova a
concentração dos presentes na instalação desportiva, devendo ser evitadas as
cerimónias de entrega de prémios.
6. A eventual intervenção do Juiz da prova para efeito de validação de pontuações,
para acesso ao bastidor, deve respeitar o trajeto correspondente à linha de tiro, o
distanciamento social de segurança e o trajeto de retorno pelo corredor exterior,
conforme descrito no anexo 1.

ARTIGO 3º - Deveres Gerais dos Utilizadores
1. Respeitar e cumprir escrupulosa e atempadamente quaisquer indicações da
entidade gestora da instalação desportiva e respetivo plano de contingência.
Igualmente as normas dos clubes organizadores do treino e das competições e dos
seus responsáveis nomeados para o efeito, assim como manter o distanciamento
social em todos os momentos, incluindo nos tempos de descanso.
2. Lavar ou desinfetar as mãos antes, durante e depois das atividades e evitar o
contacto com o rosto.
3. Cumprir sempre e promover os comportamentos de prevenção da propagação
do Covid-19, e ter sempre presente que todos somos agentes de saúde pública.
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ARTIGO 4º - Plano de Contingência
1. Na eventualidade de um indivíduo manifestar algum sintoma da doença, tais
como tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares,
alterações do paladar e/ou do olfato, durante a utilização da instalação desportiva,
deverá efetuar o seguinte procedimento:
- Abandonar o recinto no imediato, com a máscara de proteção individual
colocada, devendo dirigir-se para a Sala de Isolamento se existente na infraestrutura
desportiva. Em caso de não existir um local especifico de isolamento, o agente em
causa deverá dirigir-se para local afastado dos restantes elementos presentes,
comunicando ao responsável pela atividade, o seu estado.
- Ligar assim que lhe for possível para a linha de apoio SRS24 Madeira, através do
número 800 24 24 20, para que seja dado o devido encaminhamento.
- O responsável do clube pelo atividade deverá informar o responsável da instalação
desportiva do caso reportado, devendo ainda garantir que qualquer material
utilizado pelo caso suspeito seja integralmente desinfetado. Deverá ainda informar a
Direção do Clube e acompanhar a situação do caso suspeito até que seja
devidamente encaminhado pelas entidades competentes.

CONTACTOS E REFERÊNCIAS
Documento elaborado por CAMadeira – Clube Aventura da Madeira Vers1-24jul2020
TLM: 963531098 / 962837491
Email: aventuramadeira@gmail.com
Linha COVID-19 SRS24 Madeira – 800 24 24 20
Fontes de Informação: Federação Portuguesa de Tiro Com Arco; Direção Geral de
Saúde; IASAÚDE, IP-RAM.
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ANEXO 1 – CARTAZ RESUMO DAS REGRAS E RECOMENDAÇÕES
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