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1. INTRODUÇÃO
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de
Contingência para a Doença por Corona vírus (COVID-19) estabelecido pelo
Motor Sport V. N. Santo André.
Fornecer informação aos voluntários, sócios e clientes da associação sobre esta
nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção e sobre
os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos
e/ou confirmados.
O presente Plano de Contingência foi desenvolvido com base nas orientações
atuais da Direção-geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica
disponível até ao momento.
O Motor Sport V. N. Santo André está comprometido com a proteção da saúde
e a segurança dos seus voluntários, colaboradores e clientes, tendo também um
papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto
na comunidade, face às valências de conhecimento que detêm em diversas
áreas.
Todos os colaboradores do Motor Sport V. N. Santo André receberam
informação e/ou formação especifica sobre este mesmo plano de contingência e
respetivos anexos.
Cumprem todas as precauções básicas de prevenção e controlo desinfeção
relativamente ao surto de corona vírus COVID-19 como os procedimentos de
higienização das mãos, etiqueta respiratória e conduta de distanciamento social
mínimo.
2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser
humano e são bastante comuns em todo o mundo.

A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre ou dificuldade
respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.
O novo corona vírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus
(COVID-19), foi identificado pela primeira vez em Dezembro de 2019, na Cidade
de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan,
Província de Hubei (China), onde estão relatados os primeiros casos, o risco de
infeção espalhou-se por todo o Mundo, em várias regiões com casos
confirmados e onde se verifica a transmissão ativa e sustentada do vírus.
O período de incubação do novo corona vírus é de 2 a 14 dias.
Os sinais e sintomas da Covid-19 variam em gravidade, desde a ausência de
sintomas (sendo assintomáticos) até:
- Dificuldade respiratória;
- Tosse;
- Febre;
- Diarreia;
- Náuseas/vómitos;
- Dores musculares / cansaço;
- Perda de olfato/ paladar;
-Cansaço;
-Confusão mental;
De uma forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em
pessoas com sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, pessoas
com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias.
3. TRANSMISSÃO DO COVID-19
O novo corona vírus (SARS-CoV-2) pode transmitir-se a uma pessoa através de
gotículas respiratórias de pessoa infetada quando esta fala, tosse ou espirra
(transmissão direta).

Por outro lado, o contacto das mãos de uma pessoa com secreções respiratórias
infeciosas existentes nas componentes materiais das instalações (ex.
interruptores, maçanetas das portas, equipamentos, veículos) e posterior
transferência para as suas mucosas (da boca, nariz e olhos) é também uma
forma de transmissão da Covid-19 (transmissão indireta).

4. O QUE É UM CASO SUSPEITO
A classificação de um caso como suspeita de doença por corona vírus
(COVID-19) deve obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos.

De acordo com a orientação nº006-2020 de 26-02-2020, emitida pela Direção Geral de Saúde, a definição de caso
suspeito corresponde aos critérios abaixo:

5. DEFINIÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO
5.1 “INDOOR”
Está estabelecida que a área de isolamento a utilizar pelo Motor Sport V. N. de
Santo André será a existente no interior do Auditório Municipal António
Chainho em Santiago do Cacém por este ser o único local “indoor” que a ser
utilizado por durante os dias de prova.
A colocação de um colaborador, piloto ou participante suspeito desinfeção por
COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros possam ser
expostos e infetados.
Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível.
Tendo em conta que o centro nevrálgico do evento é no recinto da feira de
Santiago do Cacém, o Motor Sport V. N. de Santo André definiu que neste local
existirá uma sala para o isolamento para qualquer elemento que teste positivo
ou que apresente sintomas da doença.
Esta área está equipada com:
- Cadeira/ sofá (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção
por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual
transporte pelo INEM);
- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
- Solução anticética de base alcoólica;
- Toalhetes de papel;
- Máscara(s) cirúrgica(s);
- Luvas descartáveis;
- Termómetro.
Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização
exclusiva do caso suspeito.

Os colaboradores/clientes deverão ser informados da localização da área de
isolamento, a qual deve estar devidamente identificada.

5.2 “OUTDOOR”
Está estabelecida que a área de isolamento a utilizar pelo Motor Sport V. N. de
Santo André no interior do pavilhão de desportos por a mesma estar contigua ao
Paddock (localizado no recinto de feiras de Santiago do Cacém) por ter acesso
direto do exterior.
A colocação de um colaborador, piloto ou participante suspeito de infeção por
COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros possam ser
expostos e infetados.
Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível.
Tendo em conta que o centro nevrálgico do evento é no recinto da feira de
Santiago do Cacém, o Motor Sport V. N. de Santo André definiu que neste local
existirá uma sala para o isolamento para qualquer elemento que teste positivo
ou que apresente sintomas da doença.
Esta área está equipada com:
- Cadeira/ sofá (para descanso e conforto do colaborador suspeito de
infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o
eventual transporte pelo INEM);
- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
- Solução antisséptica de base alcoólica;
- Toalhetes de papel;
- Máscara(s) cirúrgica(s);
- Luvas descartáveis;
- Termómetro.

Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização
exclusiva do caso suspeito.
Os colaboradores/clientes deverão ser informados da localização da área de
isolamento, a qual deve estar devidamente identificada.

6. DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL
O Motor Sport V. N. de Santo André designará um responsável (Ponto Focal)
pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19.
É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença
enquadrada de um colaborador, piloto ou participante com sintomas de ligação
epidemiológica compatível com a definição de caso possível de COVID-19.
Sempre que for reportada uma situação o Ponto Focal deverá assegurar o
cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste mesmo Plano de
Contingência Motor Sport V. N. de Santo André para o Enduro GP de Portugal
de Outubro de 2021.
O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de
isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos
estabelecidos neste Plano de Contingência.
O Ponto Focal será o DR. Pedro Verão.
7. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
7.1PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Na situação de caso suspeito:
I. O caso suspeito deverá dirigir-se para a área de isolamento e contactar
imediatamente o ponto focal e o delegado de saúde e SNS (ligar 808 24
24 24);

II.

O caso suspeito deverá permanecer na respetiva área de isolamento
(outdoor ou indoor) mantendo contacto com o SNS, de forma a restringir,
ao mínimo indispensável, o contacto deste caso com outro(s)
colaboradores ou visitantes.

III.

Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito nas
instalações;

IV.

O acesso dos outros colaboradores ou visitantes à área de isolamento fica
interditado (exceto ao ponto focal);

V.

O ponto focal e/ou caso suspeito sinaliza, o local com a presença de um
suspeito, utilizando a sinalização de proibido o acesso a terceiros (de
forma a vedar o acesso à área de isolamento);
Se for considerado um caso não suspeito deverá seguir as indicações que
lhe forem transmitidas pelo SNS e abandonar a sala de isolamento
sinalizando o seu abandono (retirar a sinalização de interdição a
terceiros).

VI.

• Se o caso não for confirmado:
Este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e desinfeção da área
de isolamento.
• Se o caso suspeito for confirmado:
Delegado de Saúde atuará via sistema SNS e de acordo com os
procedimentos instituídos no âmbito do SIEM;
VII.

O suspeito deverá permanecer sempre na área de isolamento (com
máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à
chegada da equipa ativada pela DGS;

VIII.

Aquando do abandono da área de isolamento pelo suspeito, a mesma fica
interdita a terceiros até limpeza e desinfeção.

7.2 PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
Na situação de caso confirmado:
I. Deverão ser ativados os procedimentos de vigilância dos contactos
próximos, relativamente ao início da sintomatologia;
II.

O Motor Sport V. N. de Santo André providenciará a limpeza e desinfeção
(descontaminação) da área de isolamento;

III.

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nos equipamentos
utilizados pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem
contaminadas;

IV.

Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico, os quais
devem ser segregados e enviados para operador licenciado para a gestão
de resíduos hospitalares;

V.

A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.

Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local.
É importante sublinhar que:
I.

A auto monitorização diária, feita pelo colaborador, piloto e participante,
visa a avaliação da febre e a verificação de tosse ou dificuldade em
respirar;

II.

Se se verificarem sintomas da COVID-19 num colaborador, piloto ou
participante, que não estiver nas instalações, este não deve deslocar-se
para as mesmas;

III.

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador, piloto
ou visitante estiver nos espaços do enduro Santo André, devem-se iniciar
os procedimentos num caso suspeito;

IV.

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição,
a situação fica encerrada para COVID-19.

8. USO DE MÁSCARAS MOTOR SPORT V. N. SANTO ANDRÉ
De acordo com a Informação n.º 009/2020 emitida pela DGS deve ser
considerada a utilização de máscara de proteção na comunidade, deforma a
limitar a propagação do COVID-19.
Existem 2 tipos de máscaras:
1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP): equipamento de protecção
individual destinado aos profissionais de saúde, de acordo com a Norma
007/2020 da DGS;
2. Máscaras cirúrgicas: dispositivo que previne a transmissão de agentes
infeciosos das pessoas que utilizam a máscara para as restantes;

No caso do enduro o Motor Sport V. N. de Santo André aconselha a todos os
colaboradores, pilotos e participantes o distanciamento social mínimo de 2m e o
uso de máscara cirúrgica sempre que não tenham capacete colocado.
O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e
remoção e não anula as medidas fundamentais como o distanciamento social e
a higiene das mãos.
Em anexo estão descritas as técnicas para correta colocação, uso e remoção da
máscara de proteção.

9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Os diferentes sectores e intervenientes envolvidos na organização da prova
estão identificados em baixo bem como todas as medidas a tomar por cada
elemento afeto a cada sector.

Será criado um Ponto de Acreditação para que, após apresentação de
Certificado Digital Europeu de vacinação, teste negativo ou prova deste, possam
aceder ao Paddock e verificações documentais.

Nota que nos parece importante foi a decisão da criação de três grupos
distintos de trabalho.
-Comissários documentais e Direção Prova.
-Comissários Técnicos e Paddock
-Comissários especiais cronometradas.

Os Sectores:
A) Verificações documentais e técnicas
(Auditório Municipal António Chainho)
B) Especiais Cronometradas.
(Locais em pinhal na envolvente de Vila Nova de Santo André)
C) Paddock
(Recinto de feiras de Santiago do Cacém)
Os Intervenientes:
1) Organização
2) Pilotos / equipas

Comecemos pelas regras transversais a todos os intervenientes 1 e 2:
1.Obrigatorio apresentar certificado de vacinação digital europeu, ou resultado
de teste PCRCovid-19 com resultado negativo, com menos de 48h, no dia 6 de
Outubro de 2021, dia de início do evento

2. Privilegiar o uso do motociclo como meio de transporte individual.
3. Deverá ser garantida em permanência:
- Utilização de máscara ou mascara e viseira de proteção;
- Lavagem e desinfeção regular das mãos;
- Evitar aglomerações e contactos, respeitando a circulação de pessoas pela
direita, em zonas menos amplas;
- O distanciamento social sempre possível;
- Cumprimento com a etiqueta respiratória.
4. Ao sinal de qualquer sintoma relacionado com a doença, avisar o responsável
de setor, e contactar o Ponto Focal, Dr. Pedro Verão, para que se decida
sobre o isolamento do caso.
5. Serão colocados dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica
(SABA) ou solução à base de álcool, nomeadamente junto às entradas e
saídas dos sectores A, B e C e nos WC´s de A e C)
6. Ao longo de todos os setores estarão colocados os avisos constantes nos
anexos (Lavagem de mãos, uso de máscara e distanciamento social).

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS A IMPLEMENTAR POR A ORGANIZAÇÃO:
A organização decidiu tomar as medidas em baixo mencionadas de forma a
diminuir ao máximo um eventual risco de propagação do vírus durante os dias 8,
9 e 10 de Outubro de 2021.
1. Sempre que possível, as informações de prova serão feitas através dos
meios eletrónicos e digitais disponíveis.
2. Sempre que possível os Briefings ou reuniões presenciais serão
substituídas por os meios eletrónicos e digitais disponíveis.

A) VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS:
1. Todas as pessoas envolvidas neste processo deverão usar a todo o
momento equipamento de proteção individual.
2. As pessoas presentes na sala de verificações deverão estar a uma
distância mínima de 2m.
3. O acesso ao Secretariado está vedado ao público e controlado na porta
por um elemento da organização que só permitirá a entrada dos
intervenientes devidamente identificados com pulseira ou credencial.
4. Na sala das verificações administrativas entram apenas o número de
pessoas a verificar, igual ao número de verificadores, num número não
superior a quatro, onde poderão estar no máximo igual número de pilotos.
5. Caso haja necessidade de fazer fila os presentes deverão respeitar a
distância mínima de 2m entre eles.
6. No secretariado será efetuada a limpeza e desinfeção das superfícies, de
acordo com a Orientação 014/2020 DGS “Limpeza e desinfeção de
superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”.
7. Está proibido a cedência ou o empréstimo de qualquer material a quem
vai fazer as verificações, aqui inclui-se, canetas, lápis, borracha, etc.
8. Deverá cumprir-se a todo o momento a utilização do equipamento de
proteção individual, evitar aglomeração de pessoas, cumprir a etiqueta
respiratória e o distanciamento social.
9. Cada classe terá uma hora específica para realizar as suas verificações
e receber toda a documentação da prova (acreditações,
autocolantes, pulseiras ou passes) de forma a diminuir evitar
aglomeração de pessoas na fila e no interior ou exterior do edifício, bem
como na tenda COVID.

B) ESPECIAIS CRONOMETRADAS
1. O responsável de cada uma das especiais cronometradas informará cada
um dos comissários qual o local e horas a que estes deverão apresentarse no seu posto nos dias 8, 9 e 10 de Outubro 2021 e tratará de fornecer
a credencial e equipamento de identificação.
2. Têm de estar devidamente identificados como Staff do Clube e respetiva
credencial munidos de máscara, luvas de trabalho ou outro tipo de luvas
(latex, borracha).
3. A entrega de rádios, documentos, ou outro equipamento (desinfetado
previamente) será feita individualmente pelo responsável de cada
especial, mantendo, no entanto, a distância de 2m entre ambos.
4. Caso haja necessidade de intervenção/assistência junto de um Piloto,
sabendo que é impossível manter o distanciamento, deverá haver o
mínimo contacto possível e deverá ser a equipa médica a fazê-lo, e o
comissário deverá respeitar a distância de 2m do Piloto.
5 Todo o material utilizado será posteriormente recolhido pelo responsável
da especial e desinfetado.

C) PADDOCK
1. É recomendável que o contacto entre elementos e pilotos de equipas
distintas e evitar a todo o custo os ajuntamentos de pessoas.
2. As boxes das equipas estarão posicionadas individualmente com
distanciamento, devendo os membros de cada equipa garantir o
distanciamento mínimo.

3. Os comissários técnicos do Paddock deverão cumprir, a todo o momento,
a utilização de máscara, evitar aglomeração de pessoas e cumprir a
etiqueta respiratória, evitando sempre que possível o contacto com
elementos das equipas e pilotos garantindo o distanciamento mínimo

10. Contactos Úteis
Ponto Focal: Dr. Pedro Verão: 938358550
Autoridade de Saúde: Dr.Joaquín de Toro: 934287830
Posto G.N.R. Santo André: 269249250
Bombeiros Santiago do Cacém: 269 810 498
Protecção Civil Santiago Cacém: Sr. Fernando Diniz: 964174979

Vila Nova de Santo André, 15 Setembro de 2021

_______________
O Diretor de Prova

__________________
O Delegado de Saúde

_______________
O Medico de Prova

