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PROTOCOLO SANITÁRIO PARA JOGOS – TEMPORADA 2022 
 
 
Determinações iniciais:  
 
Este Protocolo objetiva proporcionar segurança a todos os envolvidos na prática do basquetebol, inclusive seus 
espectadores. 
As medidas por ele definidas deverão ser seguidas em todos os jogos e, sempre que determinações adotadas pelo 
clube mandate, órgão municipal, estadual ou federal, acrescerem medidas aqui não elencadas que sejam mais 
rigorosas, estas também deverão ser seguidas. 
 
 
Deliberações  
 
 Obediência às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo / autoridades governamentais, inclusive de 

eventual determinação que acarrete em paralisação das competições.  
 Obediência às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo / autoridades governamentais quanto a restrição, 

parcial ou total, de presença de público / torcedores. 
 Comunicação imediata a F.P.B. em caso de constatação de algum atleta, membro da comissão técnica, 

diretoria, funcionário ou pessoa que acompanhe a equipe, tenha sido identificado com o COVID-19.  
 
 
Recomendações  
 
 Monitoramento constante do estado de saúde de seus atletas, comissão técnica, dirigentes, funcionários, 

pessoas próximas e do relacionamento de cada um, tomando medidas imediatas de isolamento em caso de 
contágio. 

 Aferição frequente e regular da temperatura das pessoas que interagem com o elenco direta ou indiretamente 
(funcionários de limpeza, motoristas, zeladores, etc). 

 Garantir medidas de segurança sanitária nos deslocamentos, transportes, viagens e hospedagens da equipe.  
 
 
Acesso ao ginásio 

 Todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente ao jogo deverão acessar o ginásio por uma única entrada. 
 Ginásios que possibilitem deverão dar acesso ao público por entrada em separado. 
 O acesso de todos ao ginásio será controlado por funcionário que: 

a) aferirá a temperatura corporal das pessoas, impedindo o acesso a quem apresentar temperatura de 37,4ºC 
ou superior. 

b) verificará a apresentação de comprovante vacinal COVID-19, em duas doses, ou dose única para vacinas 
de uma dose. 

c) impedirá a entrada de pessoa que não esteja utilizando máscara. 
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Higienização dos ambientes 
1. Na entrada do ginásio, deverá estar instalado tapete sanitizante para a higienização dos calçados. 
2. O ginásio deverá estar higienizado e desinfetado por completo, antes e depois dos jogos. Compreenda-se: 

portas, grades, corrimões, acessos e corredores, quadra, vestiários e sanitários, cabines de imprensa, 
arquibancadas, interruptores, entre outros.  

1. Deverão estar higienizadas e desinfetadas todas as superfícies e equipamentos, tais como: tabelas e suportes 
de tabela, redes, prismas e lonas de publicidade, cadeiras e bancos, mesas, computadores, teclados, consoles 
de comando do placar e de aparelho de 24 segundos, placas de faltas coletivas e individuais, seta indicativa de 
posse alternada, caixas de som e microfone, bolas e carrinhos / cestos de bola, etc. 

2. O ginásio deverá ter instalados recipientes de higienização das mãos com produto adequado (sabão líquido / 
álcool 70% ou em gel, ou outra substância que for recomendada pelos órgãos governamentais), na entrada e 
em vários pontos do ginásio. 

3. Deverão estar instalados, em local visível, cartazes informativos acerca do COVID-19 e das medidas de 
prevenção estabelecidas por este protocolo, ou as estabelecidas por órgão municipal e/ou estadual competente, 
quando mais rigorosas. 

4. Todos os presentes deverão, regularmente, lavar as mãos ou higieniza-las com álcool 70%; ou em gel. 
5. Todas as lixeiras deverão ser sem tampa, ou com dispositivo de abertura com o pé. 
6. Todos os presentes deverão utilizar máscara facial durante todo o tempo, exceto as pessoas especificadas 

(atletas, técnicos e árbitros) quando em exercício de suas funções. 
 
Termo de Responsabilidade Atletas / Comissão Técnica / Oficiais de Arbitragem e de Estatística / Comissários.  
 

Apesar de todos os protocolos que se implementam com o objetivo de minimizar os riscos de disseminação do 
vírus, é importante ressaltar que durante um jogo de basquetebol existe o risco médio alto de Atletas, Comissão 
Técnica, Dirigentes, Oficiais de Arbitragem e de Estatística e Comissários serem contaminados pelo vírus 
COVID-19. Por esse motivo a F.P.B. determina que, no cadastramento anual, todos os 
Atletas/Dirigentes/Comissão Técnica, Oficiais de Arbitragem e de Estatística, Comissários assinem Termo de 
Responsabilidade.  

 
Comprovante de vacinação 
 

Será necessária a entrega de comprovante de vacinação para COVID-19, duas doses no mínimo, ou dose 
única, por todos os Atletas, Comissão Técnica, Dirigentes, Oficiais de Arbitragem e de Estatística e 
Comissários, quando de seus cadastramentos para a temporada, junto a FPB, para confecção de carteirinha. 
Atletas de idade 12 (doze) anos completos ou a completar no ano de 2022 que, no momento de seu 
cadastramento, tenham tomado apenas a primeira dose de vacina contra COVID-19, ficam comprometidos a 
apresentar o comprovante de vacinação completa, dentro do prazo máximo de 70 (setenta) dias. 

 
Questionário Diário Covid-19  
 

Todos os integrantes das equipes relacionados para cada jogo, bem como equipe de arbitragem, estatística e 
comissários deverão, a cada partida, responder ao Questionário de sintomas e contatos. 
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Testagem positiva para Covid-19 
 

Caso ocorra o contagio de algum integrante de equipe por Covid-19, este deverá cumprir quarentena pelo 
período que for definido pelo médico que o atende. O responsável pela equipe deverá comunicar imediatamente 
a FPB, não cabendo solicitação de adiamento de jogo. 

 
Mando de Jogo 
 

Havendo impedimento na realização de jogos por determinação de órgãos municipais, para a prática de 
competições esportivas, os clubes sediados nesses municípios terão o mando de jogo invertido, sem 
compensações posteriores. 
A F.P.B. poderá determinar o local para a realização da partida, caso ambas as equipes não possam realizar a 
partida em seus ginásios.  

 
Presença de público 
 

Será permitida a presença de público nos ginásios de acordo com as determinações municipais / estaduais. 
O acesso de público só será permitido a pessoas que apresentarem, obrigatoriamente, comprovante de 
vacinação COVID-19, constando no mínimo duas doses, ou dose única para vacinas de uma dose. 
O público presente deverá utilizar máscara durante todo o tempo que permanecer na área interna dos ginásios, 
utilizando-a de maneira correta. Fica vetado o consumo de bebidas e alimentos, para que o público mantenha o 
uso de máscara. 
É terminantemente proibido o acesso de público a quadra de jogo. 
O distanciamento do público às grades de proteção da quadra deverá ser seguido, rigorosamente, em 
conformidade com as Normatizações contidas no Regulamento de competições. 

 
Imprensa 
 

Os profissionais de imprensa presentes deverão permanecer distantes, no mínimo, 02 (metros) das linhas 
limítrofes da quadra e deverão utilizar máscara durante todo o tempo. 
Entrevistas com atletas, comissões técnicas ou equipe de arbitragem deverão ser realizadas com a utilização de 
microfones a distância. 

 
Uso de Máscaras por membros de equipes, arbitragem e demais autorizados a permanência na quadra 
 

O uso de máscaras é obrigatório por todos que tenham autorização para estar na quadra de jogo (atletas, 
comissão técnica e dirigentes, oficias de arbitragem e estatística, comissário, enxugador de quadra, fotógrafo, 
equipe médica, imprensa, seguranças, locutor, equipe de apoio etc.) desde a chegada até a saída dos locais de 
jogos. 
É facultativa a utilização de máscara por atletas que estiverem aquecendo e/ou jogando. 
É facultativa a utilização de máscara pelo técnico, comissões técnicas e atletas substitutos apenas no momento 
do jogo, e desde que não interagindo com equipe de arbitragem, estatística e comissário. 
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Aos árbitros é permitida a retirada da máscara apenas durante seu aquecimento e no decorrer do jogo.  
No intervalo da primeira para a segunda metade do jogo, bem como ao seu término, todas as pessoas 
presentes deverão estar usando máscara. 

 
Banco de Reservas 
 

O banco de reservas de cada equipe deverá permitir espaçamento entre seus integrantes e, se necessário, 
poderão compor o banco de reservas em duas fileiras ou adicionar assentos atrás da linha final da quadra, do 
lado mais próximo ao seu banco de reservas. 

 
Cadeiras de Substituição 
 

As cadeiras de substituição deverão estar distantes 1,5 metro da mesa de controle. 
 
Bolas  
 

A equipe mandante cederá bolas devidamente higienizadas para o aquecimento da equipe visitante.  
Deverão ser definidas 2 bolas de jogo que deverão ficar junto a mesa de arbitragem, todas devidamente 
higienizadas. No transcorrer da partida, a bola que estiver sendo utilizada deverá, periodicamente, ser trocada 
pela segunda, previamente higienizada. Deverá ser disponibilizado para os integrantes da Mesa de Controle 
borrifador com álcool 70% ou higienizador similar.  

 
 


