PREFEITURA MUNICIPAL D
DE GUARAPUAVA
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA
PARA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS COVID
COVID-19
EVENTOS ESPORTIVOS
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1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020
que o surto da doença causada pelo vírus SARS
SARS-CoV-2 (COVID-19)
19) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível
de alerta da Organizaç
Organização,
ão, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
Em fevereiro de 2020, a doença chegou ao território brasileiro e em 11 de março de
2020, a COVID-19
19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.
Temos ciência que os números da pandemia têm dim
diminuído
inuído gradativamente,
na mesma proporção, em que a população adulta vem sendo vacinada, e que nos traz
a perspectiva de que, dentro em breve, poderemos voltar a ter um clima de
normalidade em toda a sociedade.
O Decreto Municipal nº 8929/2021 de 01/09/20
01/09/2021 (vide anexo I) no seu Art. 25
dispõe sobre a presença de público nos eventos esportivos.
Decreto Municipal nº 8929/2021 de 01/09/2021:
Art. 25. Os eventos esportivos poderão, enquanto perdurar
rdurar o bandeiramento
amarelo, ocorrer diariamente, das 08h00min (oito) horas ás 02h00min (duas) horas,
bem como receber a presença de público, limitando
limitando-se
se ao máximo de 500
(quinhentos) expectadores por evento
evento.
Assim, torna--se necessário estabelecer medidas de controle da
d COVID-19 em
eventos esportivos, que têm como o
objetivos identificar e intervir nos fatores e
situações de risco, os quais os participantes e expectadores podem estar expostos,
visando eliminar ou, na sua impossibilidade, atenuar e controlar estes fatores e
situações.
2. OBJETIVO
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de
enfrentamento do surto do Coronavírus (COVID
(COVID-19)
9) originado na cidade de Wuhan,
Wuhan na
China. Este documento visa à integral
integralidade das ações e recomendação relacionada ás
medidas de prevenção, precaução e mitigação da CO
COVID-19
19 no âmbito dos processos
relacionados aoss eventos esportivos
esportivos.. As orientações a serem implantadas devem
promover o combate ao Coronavírus e suas variantes.

3. AGENTE ETIOLÓGICO
Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem
causar
sar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo Coronavírus SARS
SARS-CoV-2 é
uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.
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4. PERÍODO DE INCUBAÇÃO
Conforme estudos o período de incubação calculado de SARS CoV é 5 a 7 dias,
estendendo até 10 dias. No caso de MERS CoV, o período de incubação médio é 5 dias;
contudo, o período de incubação pode variar 2 a 14 dias.

5. TRANSMISSÃO
O vírus SARS
SARS-CoV-2
2 é transmitido de pessoa para pessoa, pelo ar ou por
contato pessoal com secreções ccontaminadas,
ontaminadas, como: gotículas de saliva, espirro, tosse,
catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos
ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

6. TRANSMISSIBILIDADE
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV
CoV ocorre entre
pessoas em média sete (7) dias após o início dos sintomas. No entanto, dados do
Coronavírus (COVID--19) sugerem que transmissão possa ocorrer, mesmo sem o
aparecimento de sinais e sintomas.

7. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
LÍNICAS
O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variar
de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do novo
Coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para
caracterização
racterização da doença.
Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o
paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

8. BANDEIRAMENTO
O sistema de monitoramento da COVID-19 através de bandeiramento permite
que se saiba de forma direta como está a capacidade de resposta do sistema de saúde
para o enfrentamento do problema e também baliza as medidas necessárias para
contenção da pandemia.
Os parâmetros são compostos por dados de ocupação de UTIs, ocupação leitos
dee enfermaria, estimativa de esgotamento capacidade de leitos, variação do número
de óbitos (14 dias), variação do número de casos (14 dias) e a taxa de positividade para
Covid-19.
Cada critério avaliado recebe uma pontuação que vai de 0 a 42. Quanto maior
a pontuação, maiores são as restrições aplicadas.
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O Município de Guarapuava adotou Conforme Decreto Municipal 8.754/21 de
06 de Junho de 2021, protocolo de bandeiramento (vide anexo II) como critério
técnico para aplicação de medidas restritivas de combate à pandemia do Coronavírus,
o sistema de bandeiramento é calculado a partir da pontuação obtida na matriz de
risco.
§1º A cor do bandeiramento será sempre estabelecida por Decreto, acompanhado de
relatórios técnicos que justifiquem a sua implantação.
§2º O sistema de bandeiramento divide
divide-se em 5 cores: I – bandeira verde: 0 (zero) pontos
(risco muito baixo); II – bandeira amarela: 1 (um) a 9 (nove) pontos (risco baixo); III –
bandeira laranja: 10 (dez
(dez) a 24 (vinte equatro) pontos (risco moderado); IV – bandeira
vermelha: 25 (vinte e cinco) a 37 (trinta e sete) pontos (risco alto); V – bandeira roxa:
38 (trinta e oito) a 42 (quarenta e dois) pontos (risco muito alto).
§3º A pontuação será divulgada diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde através de
Boletins
etins Diários, sendo apresentada também se houver tendência de baixa, de alta ou
estabilidade.
§4º A revisão do bandeiramento ocorrerá semanalmente.
§5º A adoção de bandeiramento que implique na aplicação de medidas mais restritivas
(regressão de bandeiram
bandeiramento)
ento) poderá ascender mais de uma bandeira em um só ato.
§6º A adoção de bandeiramento que implique na aplicação de medidas menos restritivas
(progressão de bandeiramento) não poderá descender mais de uma bandeira em um
só ato (evolução controlada), devend
devendo
o respeitar o bandeiramento imediatamente
inferior ao que estava sendo aplicado até aquele momento.
Dimensionamento, mudança de capacidade e outro ponto de relevância, serão
de acordo com o protocolo de bandeiramento adotado no Município.

8.1. CAPACIDADE DE PÚBLICO
BLICO NOS EVENTOS ESPORTIVOS
O número máximo
áximo de pessoas que poderão participar dos Eventos Esportivos
capacidade limite de ocupação será definido através do bandeiramento adotado pelo
Município, conforme Decreto
Decretos Municipais.

9. RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE
É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções
respiratórias agudas;

Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
Rua Brigadeiro Rocha, Ginásio Joaquim Prestes – Trianon – Guarapuava/PR
(42) 3622-8783 / esportes@guarapuava.pr.gov.br

/ www.guarapuava.pr.gov.br

9.1. PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS
 Aferição da temperatura de todas as pessoas que acessar o ginásio, impedindo o
acesso de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,3° C;
 Disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) para todas as pessoas que
adentrarem ao ginásio;
 Distanciamento físico entre as pessoas que não forem do mesmo grupo familiar;
 Utilização obrigatória de máscaras, cobrindo nariz e boca, por todas as pessoas;
 Impedir o acesso de pessoa que não utilizar, ou utilizar em desacordo com as normas
sanitárias (cobrir nariz e boca), da máscara de proteção;
 Controle no número de pessoas, seguindo as normativas do Decreto em vigor na data
do evento;
 Venda de bebidas e alimentos, somente se liberado de maneira tácita, através de
protocolo sanitário municipal;
 Proibir a presença de banda/charanga/fanfarra ou similar no ginásio;
 Monitoramento da saúde dos colaboradores diariamente, especialmente aferição de
febre e sintomas típicos da infecção por Coronavírus;
 Afastamento das funções, determinação de isolamento
solamento domiciliar e comunicação
imediata à Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, p
por
or intermédio do Call
Center Covid-19,
19, quando da detecção de colaborador com sintomas de infecção pelo
Coronavírus;
 Não permitir que a hidratação nos eventos seja feita com garrafas ou squezzes
compartilhados. Utilizarem produtos descartáveis ou individual para este fim.
 Higienização das cadeiras, banheiros e outros locais de acesso antes do inicio do
evento;
 Exposição de cartazes orientando sobre cuidados e prevenção sobre COVID-19
COVID
no
interior dos ambientes de circulação de pessoas.
 Conscientização das pessoas através do sistema de som sobre: higienização das mãos,
utilização de máscaras e sobre o distanciamento;
 Incentivar a compra antecipada dos ingressos através da imprensa local;
 Organizar as filas na bilheteria com distanciamento de 2 (dois) metros entre as
pessoas;
 Expor cartazes orientativos sobre cuidados relacionados à COVID/19 nas bilheterias;
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 Veicular naa imprensa local, as orientações sobre os protocolos a serem seguidos no
evento;
 Outros que julgarem necessário;

10. PENALIDADES AO NÃO CUMPRIMENT
CUMPRIMENTO DAS NORMAS
O descumprimento em caso de inobservância das regras causará as sanções
previstas no Decreto 8754/21 e listadas abaixo:
 Não utilização de máscara ou utilização em desacordo com o protocolo sanitário
(cobrindo parcialmente boca ou nariz) em esp
espaços
aços abertos ao público ou de uso
coletivo: multa de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), por descumprimento,
podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
 Não utilização de máscara ou utilização em desacordo com o protoco
protocolo sanitário
(cobrindo parcialmente boca ou nariz) em espaços fechados de uso coletivo: multa
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, podendo ser aplicada
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
 Não realização de assepsia das mãos com álcool 70% (setenta por cento) ou em
desacordo com o protocolo sanitário ao adentrar em recintos de uso coletivo:
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, podendo ser aplicada
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
 Permitir o acesso ou a permanência no estabelecimento de pessoa sem utilizar
máscara ou utilizando a máscara em desacordo com o protocolo sanitário
(cobrindo parcialmente boca ou nariz): multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por
descumprimento, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções do
presente Decreto;
 Permitir o acesso ao estabelecimento de pessoa sem realizar assepsia das mãos
com álcool 70% (setenta por cento) ou em desacordo com o protocolo sanitário:
multa de R$ 1.000,00 (um mil rreais), por descumprimento, podendo ser aplicada
cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;
 Deixar de promover o distanciamento social mínimo de 1,5 (um metro e meio)
entre as pessoas: multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por descumprimento,
podendo ser aplicada
plicada cumulativamente com outras sanções do presente Decreto;

11. MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante das medidas e orienta
orientações
ções adotadas, com avaliações e
constantes
nstantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. Os responsáveis pelo monitoramento e fiscalização das
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medidas e orientações previstas neste plano serão a Secretaria de Esportes e
Recreação e Equipe de Fiscalização Covid, através de seu comitê, conforme item 14.
Questões que sejam necessárias resolver ou aspectos a serem alterados, serão
devidamente publicados e realizados em boletins oficiais do Município.
Além do monitoramento, a efetiva fiscalização d
do
o cumprimento das diretrizes
e protocolos estabelecidos neste plano de contingência, colabora para o êxito no
combate à disseminação do Coronavírus.

12. NOTIFICAÇÃO
A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita imediatamente para a
Vigilância Epidemiológica
miológica através dos telefones: (42) 3624-4441/
4441/ (42) 98404-7090
9
e
preencher as fichas de notificação abaixo:
Considerando a insuficiência de informações sobre o espectro clínico da
doença e características epidemiológicas, os casos suspeitos devem ser registrados
também no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) na ficha de
notificação individual (http://bit.ly/sinan-notificacaoindividual)
notificacaoindividual) como CID B34.2.

13. COMITÊ
As ações a serem implantadas devem promover a assistência adequada ao
paciente,
e, vigilância epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de
comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na
mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da
mortalidade por esta doença. A part
partir
ir de 19 de março de 2020, a Secretaria de Saúde
formalizou o Comitê de Enfretamento ao Coronavírus (COVID
(COVID-19)
19) conforme previsto
no Art. 23, do Decreto nº 7820, como órgão consultivo, deliberativo e regulamentador
das políticas de prevenção ao COVID19.
Contato
tato da Divisão de Vigilância Epidemiológica Municipal Telefone (42) 3624
3624-4441
Telefone sobreaviso (42) 984047090
e-mail: epidemioguarapuava@gmail.com
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Anexo I

DECRETO MUNICIPAL
nº 8.929
de
01 de setembro de 2021
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Anexo II

DECRETO MUNICIPAL
nº 8.754
de
06 de junho de 2021
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