


Ao longo dos último 3 anos, a Night Run Costão do Santinho recebeu em 
média 2.000 atletas, entre pagantes e convidados. Sob orientação do 

órgãos competentes, secretaria de estado da saúde e federação 
catarinense de atletismo, fica estipulado o:

Limite técnico de até 1.000 participantes
50% do público da edição 2020

NÚMERO
DE PARTICIPANTES





Monitoramento constante junto às autoridades governamentais e de saúde no intuito de sempre possuir as 
informações confiáveis e atualizadas para os integrantes envolvidos. 

Inscrição 100% online e preenchimento de formulário/termo de consentimento abordando questões de saúde, 
contextualizando a necessidade da não participação em caso de suspeita ou confirmação da doença (coronavírus) 
ativa.   

As orientações sobre os cuidados tomados para a prevenção de contágio (pelo organizador e pelos participantes), 
as novas regras do evento e os termos de consentimento deverão ser incluídos no regulamento.

Criação de um manual prático e ilustrado com as "novas regras" de comportamento para participação em eventos 
de corrida. Entregues no kit, mas também divulgados em e-mails, redes sociais e cartazes na largada, durante a 
prova e na chegada. Todos receberão as orientações previamente. 

Treinamento das equipes de atendimento de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e autoridade 
sanitária, visando atender e orientar o público participante do evento. 

Reformulação da planta baixa do evento, diminuindo consideravelmente a estrutura montada com base na redução 
do número de participantes e visando a não aglomeração no local. Se necessário o evento colocará à disposição 
do Poder Público um espaço para ações de prevenção e proteção junto ao público presente. Da mesma forma, 
estará aberta a possibilidade de ações conjuntas com a organização do evento, sejam através de orientações e/ou 
doações.

CONDUTAS 
PRÉ-EVENTO



PLANTA BAIXA
2020



PLANTA BAIXA 
2021



- Local deverá conter obrigatoriamente banheiros para uso da equipe e dos participantes;

- Equipe devidamente treinada e paramentada (álcool gel, luva, máscara, face shield e cabelo amarrado);

- Ampliação do horário de atendimento ao atleta;

- Se possível, agendamento de horário para retirada do kit;

- Medição de temperatura de todos envolvidos (equipe e participantes);

- Obrigatório uso de máscara no local por parte do participante;

- Marcação no piso com distanciamento de 1,5m entre as pessoas;

- Inclusão no kit de sachê de álcool gel e máscara;

- Se possível, incluir no número de peito um contato de emergência e fatores de risco de saúde.

ENTREGA
DE KITS



Durante a montagem e desmontagem do evento todos os fornecedores terão a obrigação de:

1) Fornecer materiais de EPI e álcool gel a todos os seus funcionários;

2) Desinfectar e esterilizar todo e qualquer equipamento e/ou estrutura montada no local do evento; 

3) Diariamente medir a temperatura de todos os seus funcionários; 

4) Respeitar o distanciamento sempre que possível. 

Equipe de limpeza: uso de luvas além do EPI e treinamento para armazenar o lixo em 
local informado pela organização e manter as superfícies de contatos constantemente 
higienizadas: cadeiras, mesas, balcões, pódio, dentre outros.

Equipe de segurança: Observação dos participantes, fornecedores e todos os 
envolvidos no evento no cumprimento das medidas de prevenção e distanciamento 
social estabelecido pelo evento.

A organização deixará um lavabo a disposição de todos os fornecedores durante toda 
a montagem do evento e desmontagem do evento para higienização das mãos. 

ORIENTAÇÃO 
AOS FORNECEDORES



- Treinamento prévio por setor e suas respectivas funções e obrigações;

- Cumprimento/saudação Japonês;

- Disponibilização e uso obrigatório e individual de máscara, higienização das mãos e uso de álcool gel;

- Na medida do possível, respeitar o distanciamento de 1,5m;

- Para funções específicas, disponibilização e uso de luvas e cabelo amarrado;

- Respeitar as normas para o armazenamento de mochila no vestiário; 

- Medição de temperatura através de termômetro digital. Em casos de temperatura acima de 37,5 C, o staff 
será orientado a voltar para casa ou procurar um hospital.

ORIENTAÇÃO
AO STAFF





Recomenda-se que familiares, amigos e torcida não estejam presentes.

Triagem na entrada do evento deverá ser feita com medida de temperatura por infravermelho de todos os 
participantes. Caso o indivíduo apresente temperatura acima de 37,5 C, será encaminhado ao atendimento médico 
para reavaliação e confirmação do dado vital, podendo ser impedido de participar da prova. 

Placa de sinalização com número máximo de participantes.

Placa de sinalização com informações sobre a necessidade de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em 
gel 70%, usar máscaras, manter o distanciamento de no mínimo 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas e evitar 
aglomerações. 

Comunicado pelo locutor sobre a existência de ambulância e brigadistas no local do evento, além de avisos 
constantes sobre uso obrigatório da máscara, respeito ao distanciamento e higienização das mãos.

Distribuição de álcool gel através de totens com pedal e staff com borrifador. 

Distribuição de lixeiras sem tampa. 

O lixo será coletado de forma seletiva e destinada de acordo com a sua especificação, conforme orientação dos 
órgãos de saúde.

Higienização constante dos materiais e estrutura com produto desinfetante.

Serão oferecidas gratuitamente máscaras para todos os participantes que chegarem desprotegidos.

CONDUTAS 
DO EVENTO



Os espaços comuns, como guarda-volumes, deverão ser organizados de forma a permitir o distanciamento entre 
os participantes. O Atendimento será realizado por equipe treinada e devidamente paramentada com EPI. 
Os volumes deixados serão higienizados com borrifador manual. 

Os banheiros químicos deverão ser higienizados constantemente com aplicação de produtos desinfetantes e 
disponibilizar pias com água e sabão para lavagem das mãos. Também no lado externo do banheiro, disponibilizar 
álcool gel através de totens com pedal e/ou staff com borrifador. 

Os banheiros masculinos e femininos serão separados em áreas diferentes, ajudando no distanciamento entre os 
participantes.

Não serão permitidas as montagens de tendas e stands de empresas, assessorias, massagens, patrocinadores, 
entre outros, a fim de evitar o acúmulo de pessoas. Da mesma forma, não será permitida a formação de grupos de 
alongamento, aquecimento, assessoria, aulas de dança, atrações musicais ou outras ações em grupo. 

Não haverá locais disponíveis para alimentação, como refeitórios, copas e food park.

CONDUTAS 
DO EVENTO



Obrigatório o uso de máscara até o momento da largada. Em seguida o atleta poderá guardar no bolso ou 
depositar no local para descarte no Quilômetro 1.

Higienização na entrada do corredor de largada e chegada através de borrifadores manuais.

A largada será realizada em pelotões de 150 participantes, formando 30 filas de 5 participantes.

Serão formados 7 pelotões no total, cada um com uma cor de numeral diferente. Os pelotões serão divididos por 
faixa etária.

Será obedecido o distanciamento de 1,5m entre os participantes. 

Exclusivamente para a edição 2021, serão montados dois portais, um para largada e outro para chegada, 
auxiliando na dispersão dos participantes.

LARGADA



Os postos de hidratação serão montados em locais amplos e disponibilizados espaçamento para evitar acúmulo 
de corredores. Não será permitido o atleta encostar nessa área. 

A entrega das bebidas será realizada por equipe treinada e devidamente paramentada com EPI. 

Todas as bebidas utilizadas estarão em recipiente lacrado e fechados de fábrica. 

Equipe de atendimento e monitoramento em motociclistas farão acompanhamento dos atletas ao longo do 
percurso. 

PERCURSO



Serão disponibilizadas máscaras e álcool através de borrifadores para todos os concluintes.

A equipe médica estará de sobreaviso para qualquer tipo de atendimento emergencial.

Os postos de hidratação serão montados em locais amplos e disponibilizados com espaçamento 
para evitar acúmulo de corredores. Não será permitido o atleta encostar nessa área; 

A entrega das bebidas será realizada por equipe treinada e devidamente paramentada com EPI. 

Todas as bebidas e comidas utilizadas estarão em recipiente lacrado e fechados de fábrica.

A distribuição das medalhas será realizada por equipe treinada e devidamente paramentada com 
EPI. As medalhas serão devidamente higienizadas com borrifador manual. 

A higienização dos banheiros e demais superfícies será intensificada pela equipe de 
limpeza. 

Os troféus serão previamente higienizados e colocados sobre o pódio. Não haverá 
entrega manual de prêmios nem cumprimentos, cada atleta deve pegar seu próprio 
troféu. A cerimônia de premiação deve ser exclusiva para os premiados, organização e 
mídia, nem o público e nem os demais atletas devem comparecer. 

A dispersão ocorrerá em espaço amplo e com sonorização para agilizar o fluxo e evitar 
aglomerações. 

CHEGADA



Uso obrigatório de máscara. 

Evite aglomerações, recomendado manter distância de 2 metros de outras pessoas, exceto pessoas 
no mesmo grupo de convívio diário.

Manter as mãos higienizadas com água e sabão ou álcool em gel 70%. 

Em caso de tosse ou espirro, cubra o rosto com o braço dobrado. 

Mantenha os ambientes bem arejados. 

Não compartilhamento de objetos pessoais. 

Evitar tocar o rosto, em especial boca, nariz e olhos. 

Ao sentir qualquer desconforto ou sintomas, não vá participar do evento. 

CONDUTAS 
DO PARTICIPANTE



#XÔCOVI
D

A zona de conforto é um lugar delicioso, mas nada acontece lá.
Sabemos que o desafio é gran para a retomada das corridas, 

mas não impossível. Faremos todo o possível!


