
 

Questionário de Triagem 
 

 

 

Competidor                    proprietário                           familiar                               ajudante 

 
 

Você teve contato próximo com alguma pessoa testada positiva para COVID-19 nos 

últimos 14 dias? 

 

(    ) Sim (    ) Não 

 

 

Você apresentou alguns dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas? 

 

a) Febre 

(    ) Sim (    ) Não 

 

b) Calafrios 

(    ) Sim (    ) Não 

 

c) Falta de ar 

(    ) Sim (    ) Não 

 

d) Tosse 

(    ) Sim (    ) Não 

 

e) Dor de garganta 

(    ) Sim (    ) Não 

 

f) Dor de cabeça 

(    ) Sim (    ) Não 

 

g) Dor no corpo 

(    ) Sim (    ) Não 

 

h) Perda de olfato e/ou paladar 

(    ) Sim (    ) Não 

 

i) Diarreia (por motivo desconhecido) 

(    ) Sim (    ) Não 

 

 

ASSINATURA: 

 

 

NOME: 

CPF: 

CELULAR: 

WHATSAPP: 

 

 

*Este formulário é obrigatório para entrada no Parque do Peão, ou seja, sem ele não terá 

o acesso ao evento. Deverá ser preenchido e entregue para a entrada no Parque no 

primeiro dia do evento. 

  



 

 

Recomendações para o evento: 
 

Considerando a necessidade de se conter a disseminação da Covid-19, garantir 
a preservação da saúde e bem-estar de toda a comunidade envolvida no evento 
e a retomada do esporte, vamos seguir todos os decretos e orientações dos 
governos federal, estaduais, municipais e orientações do Ministério da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
Portanto é necessário adotarmos algumas medidas de segurança e orientações 
para os participantes do evento. 
 

PESSOAS:  
Recomendamos a participação apenas de competidores, treinadores e/ou 
proprietários dos animais diretamente envolvidos, sem participação de familiares 
e convidados. Não haverá permissão para público e todos os participantes terão 
uma pulseira de identificação para controle. 
 
Importante: Recomendamos que pessoas no grupo de risco (maiores de 60 
anos, com doença crônica ou grave) evitem comparecer ao local. 
 
Estarão disponíveis em vários locais de circulação e acesso de pessoas álcool 
gel e sabonete com pia para higienização das mãos. É obrigatório o uso de 
máscara em todos os ambientes do Parque. 
 
 
CUIDADOS GERAIS 
 

• Mantenha distância mínima de 1,5m de seus colegas de trabalho 
(equivalente a mais ou menos 2 passos); 

• Caso apresente sintomas como: tosse, coriza, febre, dor de garganta e 
falta de ar não vá ao local da prova, ou retire – se e procure atendimento 
médico mais próximo; Não fique no evento com estes sintomas; 

• Reduza o tempo das reuniões em campo para definição de procedimentos 
de rotina no evento, mantendo sempre os protocolos de distanciamento 
social e evitando contatos físicos. Utilize os meios digitais como padrão 
evitando contatos físicos com outras pessoas; 

• Afira sua temperatura antes de iniciar o seu dia de trabalho; 

• Lave frequentemente suas mãos com água e sabão ou utilize o álcool em 
gel 70%; 

• Limpe com álcool 70% objetos tocados com frequência como celulares, 
canetas, maçanetas, chaves e bancadas; 

• Não compartilhe copos e talheres com seus colegas de trabalho; 

• Use máscara nos ambientes de trabalho, em tempo integral. Faça a troca 
do acessório no máximo a cada 3 horas. Trocar após esse período ou 
sempre que estiver úmida; 

 
Cada um de nós é responsável pela segurança e bem estar de todos. Portanto 
seguindo os protocolos minimizamos os riscos e garantimos a segurança de 
todos. 
 


