
 
 
 
PROTOCOLO COVID-19 

 

Esperamos que você e sua família tenham permanecido saudáveis e seguros durante a 

crise do COVID-19. Para o Pedal de Ferro, acreditamos fortemente que andar de bicicleta 

é uma ótima opção para atender às nossas necessidades básicas de ar fresco e 

exercícios, especialmente durante esses tempos difíceis. Visto que é um esporte 

INDIVIDUAL E SEM CONTATO COM DEMAIS PESSOAS. 

Todos nós esperamos por um ambiente divertido e descontraído celebrando um retorno 

aos passeios ciclísticos, mas também apreciamos que as coisas fiquem bem. 

Nossa aprovação para realizar este cicloturismo depende de seguirmos os protocolos e 

nós agradecemos você fazendo sua parte. 

A intenção desses protocolos é importante mais do que palavras exatas - então, por 

favor, não procure brechas - e faça o seu melhor para abraçar as mudanças e nossa 

necessidade de gerenciar a segurança de todos. 

Esses protocolos estão de acordo com as regulamentações nacionais, estaduais e locais 

atuais. Eles estão sujeitos a serem alterados se os regulamentos forem atualizados. 

✅ As distâncias serão apenas de 50 km e 145 km; 

✅  As largadas ocorrerão em ondas de no máximo 10 atletas; 

✅  Os ciclistas precisam respeitar as marcações de distanciamento social; 

✅  No embarque é obrigatório a passagem de desinfecção; 

✅  Disponibilização de álcool gel para entrada e saída do ônibus; 

✅  Leve sua hidratação; 

✅ Obrigatório uso de máscara no período integral da concentração; 

✅ Cada inscrito deve responder a uma breve pesquisa de sintomas e concluir uma 
verificação de temperatura com um termômetro digital de varredura sem toque para 
garantir que você não tenha febre e sintomas gripais; 

✅ Será fornecido máscaras descartáveis caso alguém não tenha; 

✅ Cada ciclista é totalmente responsável por si e seus acompanhantes. 

✅ Todos inscritos tiveram conhecimento deste protocolo. 
 

🚫 Proibido aglomerações acima de 10 pessoas em todo local; 

🚫 O atleta que apresentar temperatura superior a 37,5° ou sintomas gripais não poderá 
embarcar; 

🚫 Proibição de compartilhamento de objetos pessoais, garrafas, equipamentos de 
segurança e ou alimentação durante todo o período; 

 

 



 
 

🚫 Proibido a participação se você teve sintomas de COVID-19 ou você esteve em 
contato próximo com alguém que é suspeito de estar infectado, ou que confirmou estar 
infectado, com COVID-19 nas últimas 2 semanas; 

🚫 Proibido a participação se você testou COVID-19 e está aguardando resultado; 

🚫 Nenhuma reunião será realizada. Todas as informações serão distribuídas por 
comunicado via WhatsApp. 
 
 
 

Atenciosamente. Pedal de Ferro 
 


