APBMX
Campeonato Paulista 2020
Medidas de segurança
COVID-19

APBMX continua comprometida em fornecer segurança,
qualidade e ambiente divertido para as corridas de BMX
nos níveis local e estadual. Nos últimos anos a pista de
BMX tem sido um local de diversão para crianças, adultos
e famílias, e apesar do COVID-19, planejamos garantir isso
ainda. A APBMX implementara uma série de medidas de
segurança preventivas com base nas recomendações da
OMS, CCD-SP, estado, autoridades locais e municipais.
Agradecemos a sua cooperação e apoio dessas mediadas
para garantir a segurança de nossos atletas e familiares
do BMX.

Medidas gerais de segurança e precaução
Limitação de Espectadores: APBMX está pedindo a limitação de um (1)
espectador por participante na área de visualização da pista em
qualquer momento da corrida. Nós pedimos que todos os demais
membros da equipe/família permaneçam no box do piloto. Além disso,
recomendamos que qualquer pessoa que não se sinta bem, qualquer
espectador de 65 anos de idade ou mais, ou aqueles que sofrem de
doenças crônicas ou condições imunocomprometidas, evite participar
dos eventos.
Transmissão on line: APBMX fara cobertura normal para o evento e
transmitirá TODAS as corridas do final de semana ao vivo via Facebook,
YouTube pela Penks TV.
Procedimentos de desinfecção - Lavagem e higienização das mãos:
Rigorosas medidas de limpeza e saneamento em todo o local serão
implementadas para promover um ambiente limpo e saudável. Além
disso, amplas estações de lavagem de mãos e desinfetante de mãos
estarão disponíveis para todos os participantes. A equipe irá monitorar
e desinfetar continuamente os banheiros várias vezes ao dia durante o
evento.
Equipe do evento EPI e Triagem: Todos os funcionários e voluntários do
evento usarão máscara e usarão desinfetantes para as mãos durante
todo o evento.
Ao se apresentar ao trabalho, todos os funcionários terão sua
temperatura medida. Qualquer um da equipe que demonstre uma
temperatura elevada será enviado para casa. Verificações adicionais de
temperatura serão feitas se a equipe começar a se sentir mal.

Medidas gerais de segurança e precaução – cont.
Considerações médicas e Coordenação: APBMX trabalhara em estreita
colaboração com as autoridades de saúde pública municipal e estadual em
todo o processo de planejamento dos eventos, e continuará a obter as
informações mais atualizadas sobre a situação local do COVID-19. Saúde local
recursos (por exemplo, hospitais locais, cuidados urgentes, salas de
emergência, ambulância, etc.) serão identificados e notificados sobre os
horários e localização do evento. O Plano de Ação Médica do evento sera
desenvolvido com a contribuição deles, e um o panfleto será criado com o
nome, endereço e número de contato dos locais de recursos de saúde que
serão dados aos atletas, treinadores, equipe de eventos, mídia e espectadores.
Caso uma pessoa se sinta mal ou mostrar sintomas de uma crise aguda de
infecção respiratória durante o evento, o Plano de Ação Médica fornecerá
medidas para:
1. Detectar e monitorar COVID-19 relacionado ao evento;
2. Reduzir a propagação do vírus;
3. Gerenciar e tratar pessoas doentes;
4. Divulgar mensagens de saúde pública específicas para COVID-19.
Recomendações de segurança adicionais para todos:
1. Aderir ao distanciamento social de 2 m;
2. Lavarem as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool gel para
as mãos;
3. Evite tocar em seu rosto;
4. Espirrar ou tossir em um lenço de papel ou na parte interna do cotovelo;
5. Desinfetar frequentemente itens e superfícies usados, sempre que possível;
6. Utilizar mascaras;
7. Não haverá praça de alimentação e nem bebedouro, portanto cada uma
deverá levar o seu alimento e sua garrafa individual de água.

Medidas de precaução específicas para o esporte
A APBMX desenvolveu cuidadosamente práticas aprimoradas, bem como
novos protocolos para maximizar o distanciamento social e eliminar que as
pessoas entre em contato sempre que possível.
Registro sem contato: Para minimizar o contato pessoal para registro,
APBMX exigirá inscrição pelo nosso site (www.apbmx.com.br).
Atendimento aos clubes/pilotos: Essa interação ocorrerá agora com uma
barreira de vidro entre as participante e equipe da APBMX. Além disso, a
equipe da APBMX estará utilizando equipamento de proteção individual
(EPI). Para garantir o distanciamento social, vamos ter apenas uma janela
para atendimento e pedir que todos os participantes observem
distanciamento social enquanto espera por atendimento. Como já vinha
sendo feito, as inscrições só poderão ser feitas on-line em nosso site a até a
quarta-feira que antecede os eventos e correções e exclusões até sexta-feira
as 12 horas.
Planilhas de corrida: As planilhas de corrida NÃO serão postadas no local, e
sim publicadas online em www.apbmx.com.br. Todas as postagens
subsequentes (repostagem, quartas, semis e finais) e os resultados também
estarão online.
Área de pré-start: Para garantir o distanciamento adequado, o tamanho da
área do pré-start será aumentado e alongado. Os pilotos serão espalhados em
uma área muito maior e mais longa, tanto dentro das baias, quanto no
caminho para a largada para criar distanciamento adicional. Apenas pais de
pilotos de 5 anos ou menos serão permitidos na área de pré-start (baias e

Medidas de precaução específicas para o esporte cont.
rampas para a largada). Não será permitido nenhum outro pai. Os pais de pilotos
mais jovens serão incentivados a ajudar seu piloto até a baia, mas não podem ir
mais adiante. Teremos equipe adicional durante o preparo para auxiliar nessa
modificação.
Preparo para a prova: os pilotos serão obrigados a ter acesso para a prova através
das rampas mantendo o distanciamento.
Considerações especiais: capacetes devem ser usados durante a estada no préstart. Pedimos que os pilotos só cheguem ao pré-start quando a sua corrida estiver
próxima de ser chamada. O procedimento pode ser mais lento do que o normal,
portanto, pedimos paciência a todos.
Área da linha de chegada: na conclusão de cada corrida, os pilotos devem
imediatamente deixar a área da linha de chegada para retornar aos seus boxes.
Capacetes devem ser usados no caminho de volta para as áreas de box, e não será
permitida reunião na linha de chegada.
Verificação de chegada: se os pilotos precisarem verificar sua chegada, pedimos ao
seu dirigente que vá até a secretaria, onde será feita a verificação e informado da
decisão. NÃO volte para a linha de chegada ou para a secretaria da APBMX
Avaliação do vídeo: os pilotos/pais não poderão vir a linha de chegada para
verificar o vídeo. Todos os vídeos das chegadas serão revisados. Também
faremos com que o locutor anuncie caso um vídeo mude a chegada.
Quaisquer dúvidas dos resultados devem ser trazidas para a secretaria da
APBMX

Protesto: Para minimizar a aglomeração na linha de chegada e para garantir
distanciamento, não haverá protesto quanto à ação na pista. Os oficiais da
APBMX são bem treinados e orientados a marcar faltas quando acontecer.
Esses oficiais farão uma determinação imediatamente se um incidente é
considerado uma falta ou não. Assim que o oficial tiver feito esta
determinação e o oficial principal confirme e documente uma falta ou não,
essa decisão é final e será informada pelo locutor da pista. Todas as outras
questões relacionadas à pista podem ser trazidas para a secretaria da APBMX.

Medidas de precaução específicas para o esporte cont.
Pedimos que, quando os pilotos felicitarem outros pilotos, eles o façam
simplesmente dizendo "Boa corrida" em vez de abraços e cumprimentos.
Pais não serão permitidos na área da linha de chegada por nenhum motivo.
Entrega de medalhas: Todos os pilotos do evento finalistas receberão uma
medalha. Quando um piloto cruzar a linha de chegada, ele deve procurar o
local de que corresponde a sua posição. Se ele ficar em primeiro lugar, ele
deve ir para a placa de primeiro, onde recebera a medalha.
Certamente entendemos que esses protocolos se desviam do nosso
procedimento normal. No entanto, saiba que podemos hospedar este evento
porque esses protocolos estão em vigor, e eles irão melhorar distanciando-se
em um esforço para manter nossos atletas e familiares seguros. Se você tem
alguma pergunta, consulte no local um funcionário da APBMX para obter
ajuda. Nós contamos com sua compreensão e paciência durante este tempo,
e estamos entusiasmados por podermos reunir todos novamente.

*Protocolo baseado no protocolo utilizado no Campeonato Nacional da USA BMX.

