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MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO “COVID-19" 
A FCT seguirá os protocolos sugeridos pelos órgãos responsáveis 

 
ANTES DE EFETUAR A INSCRIÇÃO: 
Estar atento: 

 Teve contato com alguém com Covid-19 nos últimos 14 dias; 
 Esteve em viagem para o exterior ou exposto a alguém com Covid-19 nos 

últimos 14 dias; 
 Tenha sintomas de gripe comum; 
 Esteja no considerado “grupo de risco”; 

Se apresentar alguns dos itens acima não deverá efetuar a inscrição e deverá 
permanecer em casa. 

 
DESLOCAMENTO PARA OS JOGOS 

 Somente os tenistas que irão participar deverão estar presentes no local 
mediante 15 minutos antes do horário marcado;  

 Chegue ao local sempre de máscara e tenha em seu kit pessoal, álcool em gel; 
 As pessoas devem chegar e deixar o local após o término da partida; 
 Os tenistas que necessitam que o pai ou a mãe leve-os poderão estar 

acompanhados apenas por um integrante da família. 
 
DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 O cumprimento poderá tocar raquetes ao contrário do tradicional aperto de 
mãos pré ou pós partida; 

 Mantenha sempre a distância mínima de 2 (dois) metros entre outras pessoas e 
jogadores; 

 Sempre que possível utilize a raquete e os pés para alcançar as bolas no chão.  
 
CUIDADOS NECESSÁRIOS 

 Será aferido a temperatura de cada jogador na mesa de controle do árbitro geral, 
caso apresentar sintomas como tosse, dor de garganta, febre e dificuldades 
para respirar, é fundamental que seja encaminhado para um hospital 
imediatamente; 

 Lavar/esterilizar suas mãos antes e depois de jogar e evitar tocar o rosto 
enquanto estiver jogando; 

 Não compartilhar garrafas de água. Deverá levar a sua própria garrafa de água 
ou isotônico; 

 Evitar tocar o rosto a qualquer tempo; 
 Não será permitido aglomerações. 
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