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Prefácio  
O objetivo destas diretrizes é: atenuar o risco de infecção pelo Covid-19 o máximo possível 
no nível do clube, pois o perigo não pode ser completamente eliminado sem um programa 
de vacinação ou teste do Covid-19 eficaz e abrangente.  
Cada país está em um nível diferente de infecção, portanto, não há regra de ouro para 
todos. As fases oferecidas nestas diretrizes são baseadas em cenários hipotéticos em uma 
ordem gradual que pode ser alternada de acordo com a situação local real.  
O principal requisito para implementar essas diretrizes é que as autoridades locais retirem o 
toque de recolher ou o bloqueio e que as pessoas possam sair de casa e se reunir sob 
certas condições.  
Respeitar as medidas higiênicas, como lavar e higienizar as mãos regularmente, usar 
lenços de papel descartáveis e aplicar distanciamento social, é uma obrigação para 
proteger um ao outro e impedir a propagação do vírus.  
Qualquer pessoa que planeje participar de qualquer nível das sessões de treinamento deve 
preencher e assinar um questionário sanitário testemunhando que está em boas condições 
de saúde. Os menores devem apresentar o consentimento dos pais. A coleta dos 
questionários é de responsabilidade dos clubes que organizam os treinamentos.  
A Federação Internacional de Judô é grata por aqueles que contribuíram para a criação 
dessas diretrizes, baseadas no protocolo de segurança da Federação Francesa de Judô, 
nas recomendações da Federação Portuguesa de Judô e nos Comissários Médicos da IJF 
e da EJU. 
 
Isenção de responsabilidade  
Cada federação / clube que optar por implementar essas recomendações é aconselhada 
em primeiro lugar a seguir as restrições governamentais locais, de acordo com o nível de 
infecção do Covid-19 em seu país. A Federação Internacional de Judô mantém o direito de 



revisar essas diretrizes de acordo com a progressão da pandemia de Covid-19 e as 
recomendações e diretrizes correspondentes da OMS. 
 

Resumo dos Protocolos Recomendados  
 
Os Elementos Mais Importantes em Cada Nível:  
 

PROTOCOLO DE SUPER ALTA VIGILÂNCIA -vigilância do nível 4 
 
Cronograma: Aplicável quando é proibido tocar um ao outro, o uso de máscara é obrigatório 
e somente atividades ao ar livre são permitidas.  
 
Condições sanitárias  
- distância de segurança sanitária 
- Número limitado de atletas  
- Restrições de contato COVID-19  
- Uso de máscara  
- Não são permitidos banheiros, chuveiros ou sanitários no local  
 
Recomendações Pedagógicas Gerais 
- Tandoku-renshu (trabalho individual)  
- Habilidades motoras e técnicas fundamentais - Tachi Waza e Ne-Waza (individualmente)  
- Aprendizado de Ukemi (queda)  
- Posturas, movimento, coordenação, mobilidade, estabilidade do núcleo, taiso, etc.  
- Nenhum equipamento é usado  
 

 
 
 

PROTOCOLO DE ALTA VIGILÂNCIA -Vigilância de Nível 3 
 
Cronograma: Aplicável quando é proibido tocar um no outro, o uso de máscaras é 
obrigatório e atividades internas são permitidas. 
 
Condições sanitárias  
- Distância de segurança sanitária  
- Número limitado de atletas  
- Restrições de contato COVID-19  
- Uso de máscara  
- Não há banheiros, chuveiros ou sanitários disponíveis para uso no local 
 



Recomendações pedagógicas gerais  
- Tandoku-renshu (trabalho individual)  
- Motor fundamental e habilidades técnicas de Tachi-Waza e Ne-Waza (individualmente)  
- Aprendizado de Ukemi (queda)  
- Posturas, movimento, coordenação, mobilidade, estabilidade do núcleo, taiso, etc.  

 
 

PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA MÉDIA -vigilância de nível 2 
 
Cronograma: Aplicável quando a medida de distanciamento social é levantada, o uso de 
máscaras ainda é obrigatório e o treinamento em pares é permitido. 
 
Condições sanitárias  
- Distância de segurança sanitária  
- Número limitado de atletas  
- Restrições de contato COVID-19  
- Uso de máscara  
- NÃO são permitidos banheiros, chuveiros ou sanitários no local 
 
Recomendações pedagógicas gerais  
- Geiko de cooperação e oposição em Tachi-Waza  
- Randori não !!!  
- Todos os recursos pedagógicos a serem adaptados à higiene respiratória e às limitações 
de contato 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA PREVENTIVA -Vigilância de Nível 1 
 
Cronograma: Aplicável quando a medida respiratória de higiene é levantada e o uso de 
máscara não é mais necessário. 
 
Condições sanitárias  
- Restrições de contato COVID-19  
- Vestiários e banheiros são permitidos no local  
 



Recomendações pedagógicas gerais  
- Nenhuma restrição pedagógica, desde que as situações propostas respeitem as limitações 
de contato . 

 
 
 

PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA CONFORME A NOSSA PRÁTICA  
Aplicando-se às regras de higiene habituais exigidas e esperadas de cada judoca, 

mostrando uma marca de RESPEITO uma pela outra e cumprindo um dos 8 valores do 
código moral do judô. 

 
 

PROTOCOLO DE SUPER ALTA VIGILÂNCIA- nível 4  
 
Cronograma : aplicável quando é proibido tocar um ao outro, o uso de máscara é obrigatório 
e somente atividades ao ar livre são permitidas. 
 
Condições sanitárias  
- Distância de segurança sanitária • 2 metros  
- Número limitado de atletas • O número real de participantes é calculado com base no 
espaço disponível e nas distâncias sanitárias e restrições governamentais  
- Restrições de contato COVID-19 • Somente atividades ao ar livre são permitidas 
-Uso de máscara  
- Não há banheiros, chuveiros ou banheiros disponíveis para uso no local. 
 
Recomendações pedagógicas gerais  
- Tandoku-renshu (trabalho individual)  
- Habilidades motoras e técnicas fundamentais - Tachi-Waza e Ne-Waza (individualmente)  
- Aprendizado de Ukemi (queda)  
- Posturas, movimento, coordenação, mobilidade, estabilidade do núcleo, taiso, etc.  
- Nenhum equipamento é usado  

 
 
Medidas essenciais para o bom funcionamento do protocolo  
[] As diretrizes sanitárias listadas no protocolo prevalecem tanto para o atleta quanto para o 
instrutor / voluntário  



[] Respeitando a programação de um treinamento. Para uma sessão teórica de 1 hora, 
considere o seguinte:  
o 5 a 10min da montagem até o início da sessão  
o 45min da sessão o 5 a 10min, do final da sessão até a partida  
o + 15min extra entre as sessões em para impedir que os grupos se encontrem  
[] Atletas e treinadores devem usar uma máscara o tempo todo  
[] Qualquer acompanhante deve chegar ao local do treinamento 5 minutos antes do final da 
sessão, esperar em um ponto distante e respeitar o distância de segurança junto com os 
outros acompanhantes  
[] Recomendações sanitárias a serem executadas antes de chegar ao local do treinamento 
[] Tome um banho e lave o cabelo  
[] Verifique se o seu equipamento de judô foi lavado adequadamente (uniforme de treino, 
judogi etc.) 
 
Recomendações sanitárias a serem executadas antes chegando ao Local do 
Treinamento  
Tome um banho e lavar o cabelo  
se certificar de que o seu equipamento de judô foi lavado adequadamente (kimono, judogi, 
etc.)  
Lave as mãos corretamente e manter as unhas curtas  
Vá ao banheiro antes do treinamento  
Evite o máximo possível de transporte público  
Use uma máscara no transporte público, se você não puder evitá-lo  
Use sua roupa de treino por baixo de um agasalho (+ um casaco, se necessário) para 
manter a roupa de treino limpa a caminho para o local do treinamento  
Tenha uma bolsa grande o suficiente para conter seus lenços de papel descartáveis, gel / 
líquido desinfetante, garrafa de água e um papel contendo os detalhes de contato do 
acompanhante que podem ser encontrados em caso de problemas durante a sessão de 
treinamento ( para menores de idade)  
Use sua máscara (seguindo as recomendações governamentais em termos de qualidade da 
máscara)  
 
Requisitos sanitários ao montar/ colocar equipamentos 
Designe um ponto de montagem onde o distanciamento sanitário possa ser respeitado  
Marque todos os pontos de distância de segurança necessários e designe circulação, se 
necessário  
Designe uma pessoa para orientação os participantes  
Verifique e colete o questionário sanitário assinado  
Meça a temperatura corporal dos participantes com um termômetro frontal sem contato  

- exclua todos os judocas com uma temperatura elevada (> 37,5 ° C)  
Fornecer desinfetante para as mãos (gel ou líquido)  
Fornecer uma lata de lixo para lenços de papel descartáveis e lixo  
Informar os acompanhantes (máx. 1 / atleta) dos horários de partida e retorno 
 
Requisitos sanitários durante a sessão de treinamento  
O instrutor sinaliza o início da sessão  



Os atletas se curvam em direção ao local do treinamento  
O instrutor fornece um espaço para cada atleta respeitando a distância sanitária  
Os atletas vão para a área designada onde eles ficam durante toda a sessão de 
treinamento  
A saudação comum no início da sessão não será feita da maneira tradicional, em uma linha, 
mas da área atribuída  
A sessão de treinamento conduzida pelo treinador é adaptada aos requisitos sanitários que 
devem ser cumpridos. encontrados no documento relacionado às sessões pedagógicas do 
COVID-19, realizadas pela Federação.  
No final da sessão, a saudação comum será realizada novamente a partir da área atribuída, 
o instrutor dispensa os atletas por turnos, a fim de retornar à área designada ao lado do 
local de treinamento (onde os pertences pessoais foram deixados antes da partida). início 
da sessão)  
Os atletas se cumprimentam e saem da área respeitando a distância sanitária necessária  
 
Recomendações sanitárias a serem tomadas na chegada em casa  
Tome um banho  
Lave o equipamento de treinamento (judogi)  
Lave a garrafa de água Desinfete a bolsa  
Reabasteça o kit sanitário (gel higienizante / líquido, papel de seda, máscara)  

 
 

PROTOCOLO DE ALTA VIGILÂNCIA- nível 3  
 
Cronograma: Aplicável quando é proibido tocar uma na outra, o uso de máscara é 
obrigatório e atividades internas são permitidas.  
 
Condições sanitárias  
- distância de segurança sanitária • 2 metros • espaço de treinamento alocado pelo menos 
8m2 / atleta  
- número limitado de atletas • o número real de participantes é calculado com base no 
espaço disponível e nas distâncias sanitárias e restrições governamentais  
-Restrições de contato COVID-19 • atividades internas são permitidas com restrições  
-Uso de máscara  
- Não há banheiros, chuveiros ou banheiros disponíveis para uso no local  
 
Recomendações pedagógicas gerais  
- Tandoku-renshu (trabalho individual)  
- Habilidades motoras e técnicas fundamentais de Tachi-Waza e Ne-Waza (individualmente)  
- Aprendizado de Ukemi (queda)  
- Posturas, movimento, coordenação, mobilidade, estabilidade do núcleo, taiso, etc. 

 



Medidas essenciais para o bom funcionamento do protocolo: 
[] As diretrizes sanitárias listadas no protocolo prevalecem tanto para o atleta e instrutor / 
voluntário  
[] Programação do treinamento. Para uma sessão teórica de 1 hora, considere o seguinte:  
o 5 a 10min do lobby até o início da sessão  
o 45min da sessão o 5 a 10min, do final da sessão até a saída do dojo  
o + 15min extras entre as sessões, a fim de impedir que os grupos encontrem e ventile a 
área de treinamento.  
[] Atletas e treinadores devem usar uma máscara o tempo todo.  
[] Qualquer acompanhante deve chegar ao dojo 5 minutos antes do final da sessão e 
esperar na entrada e respeita a distância de segurança junto com os outros acompanhantes 
 
Recomendações sanitárias a serem executadas antes de chegar ao Dojo  
Tome um banho e lave o cabelo  
Verifique se o seu equipamento de judô foi lavado adequadamente (fardo de treino, judogi, 
etc)  
Lave as mãos adequadamente e mantenha as unhas curtas  
Vá ao banheiro antes do treinamento  
Evite o máximo possível de transporte público Use uma máscara no transporte público, se 
não puder evitá-lo  
Use sua roupa de treino (judogi) sob um agasalho (+ uma casaco, se necessário), a fim de 
manter a roupa de treinamento limpa a caminho do dojo.  
Tenha uma bolsa grande o suficiente para conter seus papéis descartáveis, gel higiênico / 
líquido, zori ou chinelos, garrafa de água e um papel contendo os detalhes de contato do 
acompanhante que pode ser contatado em caso de problemas durante a sessão de 
treinamento (para menores de idade)  
Use sua máscara (seguindo as recomendações governamentais em termos de qualidade da 
máscara) 
 
Requisitos Sanitários no Lobby do Dojo - Clubes  
O dojo está dentro de um local polidesportivo, a entrada para os atletas deve ser designada 
de forma a impedir o uso de uma entrada comum para diferentes esportes.  
Prepare uma mesa de boas-vindas na entrada, equipada por um adulto responsável do 
clube que use uma máscara e luvas descartáveis.  
Marque a distância de segurança (usando fita adesiva ou outro meio bem visível) para 
garantir que cada atleta e seu acompanhante respeitem distância mínima de 1 metro  
Verifique e colete o Questionário Sanitário assinado  
Medir a temperatura corporal dos participantes com um termômetro frontal sem contato e 
exclua todos os judocas com temperatura elevada (> 37,5 ° C)  
Forneça desinfetante para as mãos (gel ou líquido)  
Forneça uma lata de lixo para lenços de papel descartáveis e maca  
Verifique o uso da máscara, forneça máscaras para distribuir (se necessário) 
Instrua o judoca a deixar seus sapatos em uma área designada e calçar seus zori ou 
chinelos antes de entrar na área de treinamento  
Informar os acompanhantes (máx. 1 / atleta) dos horários de partida e retorno.  
 



Requisitos sanitários do lobby até a área de treinamento  
O instrutor / ou um voluntário permite que os atletas entrem na área de treinamento  
O instrutor segue a circulação organizada pelo clube (marcação de estrada, fita sinalizadora 
etc.)  
Os planos de circulação levam em consideração a configuração do dojo, mas eles têm que 
garantir que a distância de segurança sanitária é respeitada  
Um instrutor acompanha os atletas que necessitam de atenção especial a uma distância de 
segurança a ser marcado na área de formação, a fim de cada atleta para saber onde eles 
podem mudar/ficar. 
Os atletas devem colocar sua bolsas no local designado e retire o agasalho, abaixo do qual 
eles vestem o judogi, dobrando-o cuidadosamente e colocando-o na bolsa (junto com o 
casaco, se houver). 
Os atletas colocam os zori / chinelos na borda do tatami, retirando a garrafa, os tecidos e o 
gel / líquido desinfetante. Todos os outros pertences pessoais devem ser mantidos na bolsa 
(telefone, etc.).  
Os atletas sentam no tatame, as pernas voltadas para o exterior e aplicam gel / líquido 
desinfetante nos pés e depois nas mãos.  
Os atletas se voltam para o interior do tatame e aguarde até que o instrutor os convide para 
ir ao local designado no tatame 
 
Requisitos sanitários durante a sessão de treinamento  
O instrutor convida os atletas por turnos a irem para a área de treinamento marcada no 
tatame (o tatame é segmentado em áreas de 8m2)  
O instrutor fornece um espaço para cada atleta.  
Os atletas se levantam, cumprimentam o tatame e vão para a área designada onde ficam 
durante toda a sessão de treinamento.  
O instrutor garante que o equipamento pedagógico necessário para a sessão seja fornecido 
e bem limpo, desinfetado.  
A saudação comum no início da sessão não será feita da maneira tradicional, em uma linha, 
mas da área atribuída.  
A sessão de treinamento realizada  
O treinador é adaptado aos requisitos sanitários que podem ser encontrados na brochura 
relacionada às sessões pedagógicas do COVID-19, realizadas pela Federação.  
No final da sessão, a saudação comum é realizada novamente a partir da área designada e 
o instrutor dispensa os atletas por turnos, a fim de retornar à área designada ao lado do 
tatame (onde os pertences pessoais foram deixados antes do início da sessão).  
(sessão) Os atletas se cumprimentam e depois ficam na beira do tatame, com as pernas 
voltadas para o exterior. 
 
Requisitos sanitários após a sessão de treinamento até que a saída do Dojo  
Atletas : aplicam gel / líquido desinfetante nos pés, coloque os zori / chinelos, colocam seu 
kit sanitário e a garrafa na bolsa.  
Atletas vestem seu agasalho em cima do judogi e aguardam a autorização do instrutor para 
sair (e se juntar a seus pais, acompanhante).  
Atletas calçam os sapatos que deixaram no faça lobby e guarde seus zori / chinelos na 
bolsa.  



Antes de deixar o dojo, os atletas limpam as mãos com o gel / líquido desinfetante fornecido 
pelo clube.  
Qualquer atleta menor deve esperar pela resposta. responsável no saguão para autorizá-los 
a sair e se juntar à pessoa que o acompanha  
 
Recomendações sanitárias a serem tomadas na chegada em casa  
Tome um banho  
Lave o equipamento de treinamento (judogi)  
Desinfete os zori / chinelos  
Desinfete a bolsa Lave a garrafa de água  
Reponha o sanitário kit (gel desinfetante / líquido, papel de seda, máscara)  
 
 

PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA MÉDIA -Nível 2  
 
Cronograma de Vigilância: Aplicável quando a medida de distanciamento social é levantada, 
o uso de máscara ainda é obrigatório e o treinamento em pares é permitido  
 
Condições Sanitárias  
- Distância de segurança sanitária • 2m dos pares durante o treinamento  
- Número limitado de atletas • o número real de participantes é calculado com base no 
espaço disponível e nas distâncias sanitárias e restrições governamentais  
-Restrições de contato COVID-19 • somente atividades ao ar livre são permitidas  
- uso de máscaras  
- não há banheiros, chuveiros ou sanitários disponíveis para uso no local  
 
Recomendações Pedagógicas Gerais 
 - Geiko de cooperação e oposição em Tachi-Waza  
- Randori não!!!  
- Todos os recursos pedagógicos a serem adaptados à higiene respiratória e às limitações 
de contato. 
 

 
Medidas essenciais para o funcionamento adequado do protocolo  
[] As diretrizes sanitárias listadas no protocolo prevalecem tanto para o atleta quanto para o 
instrutor / voluntário  
[] Os atletas devem ter o mesmo parceiro de treinamento durante toda a sessão de 
treinamento  
Respeitando o cronograma do treinamento. Para uma sessão teórica de 1 hora, considere o 
seguinte:  
o 5 a 10min do lobby até o início da sessão  
o 45min da sessão o 5 a 10min, do final da sessão até a saída do dojo  



o + 15min extras entre as sessões, a fim de impedir que os grupos se encontrem e ventile a 
área de treinamento.  
Atletas e treinadores devem usar uma máscara o tempo todo.  
Qualquer acompanhante deve chegar ao dojo 5 minutos antes do final da sessão e esperar 
no local. entrada, respeitando a distância de segurança em conjunto com as outras pessoas 
que acompanham 
 
Recomendações sanitárias a ser realizado antes de chegar ao Dojo  
Tome um banho e lavar o cabelo  
se certificar de que o seu equipamento de judô foi lavado adequadamente (treino, judogi, 
etc.)  
Lavar as mãos adequadamente e mantenha as unhas curtas  
Vá ao banheiro antes do treinamento  
Evite o transporte público o máximo possível  
Use uma máscara no transporte público, se não puder evitá-lo  
Use sua roupa de treino (judogi) sob um agasalho (+ um casaco) se necessário) para 
manter a roupa de treinamento limpa no caminho para o dojo e para impedir-se de vestir-se 
e despir-se nos vestiários.  
Tenha uma bolsa grande o suficiente para conter seus lenços de papel descartáveis, gel / 
líquido desinfetante, zori ou chinelos, garrafa de água e um papel contendo os detalhes de 
contacto do seu acompanhante, que pode ser alcançado em caso de problemas durante a 
sessão de treinamento (para os menores)  
Use sua máscara (seguindo as recomendações governamentais em termos de máscara de 
qualidade)  
 
Os requisitos sanitários o Lobby do Dojo - Clubes  
O dojo está em um local polidesportivo, a entrada para os atletas deve ser designada de 
forma a impedir o uso de uma entrada comum para diferentes esportes.  
Prepare uma mesa de boas-vindas na entrada, equipada por um adulto responsável do 
clube que use uma máscara e luvas descartáveis.  
Marque a distância de segurança (usando fita adesiva ou outro meio bem visível) para 
garantir que cada atleta e seu acompanhante respeitem distância mínima de 1 metro  
Verifique e colete o Questionário Sanitário assinado  
Medir a temperatura corporal dos participantes com um termômetro frontal sem contato e 
excluir todos os judocas com temperatura elevada (> 37,5 ° C)  
Fornecer desinfetante para as mãos (gel ou líquido)  
Fornecer uma lata de lixo para lenços de papel descartáveis e maca  
Verifique o uso da máscara, forneça máscaras para distribuir (se necessário)  
Instrua o judoca a deixar seus sapatos em uma área designada e calçar seus zori ou 
chinelos antes de entrar na área de treinamento Informar os acompanhantes (máx. 1 /atleta) 
dos horários de partida e retorno  
 
Requisitos sanitários do lobby para a área de treinamento  
O instrutor / ou um voluntário permite que os atletas entrem na área de treinamento  



O instrutor segue a circulação organizada pelo clube (estrada marcação, sinalização fita, 
etc.) Os planos de circulação levar em conta a configuração do dojo, mas eles têm que 
garantir que a distância de segurança sanitária é respeitada. 
Um instrutor assistente acompanha os atletas que precisam de atenção especial  
A distância de segurança deve ser marcada na área de treinamento para que cada atleta 
saiba onde pode trocar.  
Atletas colocam suas malas no local designado e tiram o agasalho, abaixo do qual usam o 
judogi, dobrando com cuidado e colocando-o na bolsa (junto com o casaco, se houver). 
Os atletas colocam os zori / chinelos na borda do tatame, retirando a garrafa, os tecidos e o 
gel / líquido desinfetante.  
Todos os outros pertences pessoais devem ser mantidos na bolsa (telefone, etc.)  
Os atletas sentam-se no tatame, as pernas voltadas para o exterior e aplicam gel 
desinfetante ou líquido nos pés, em seguida, com as mãos  
Os atletas se voltam para o interior do tatami e aguarde até que o instrutor os convide para 
ir ao local designado no tatame 
 
Requisitos sanitários durante a sessão de treinamento  
O instrutor convida os pares por turnos a ir para a área de treinamento marcada no tatame 
(o tatami é segmentado em áreas de pelo menos 16m2 )  
O instrutor fornece um espaço para cada par.  
Os atletas se levantam, cumprimentam o tatame e vão para a área designada onde ficam 
durante toda a sessão de treinamento.  
O instrutor garante que o equipamento pedagógico necessário para a sessão seja fornecido 
e bem limpo, desinfetado. 
A saudação comum no início da sessão não será feita da maneira tradicional, em uma linha, 
mas da área atribuída.  
A sessão de treinamento realizada pelo treinador é adaptada aos requisitos sanitários que 
podem ser encontrados na brochura relacionada ao Sessões pedagógicas COVID-19, 
realizadas pela Federação  
No final da sessão, a saudação comum será realizada novamente a partir da área atribuída, 
o instrutor dispensa os atletas por turnos, a fim de retornar à área designada ao lado do 
tatame ( onde os pertences pessoais foram deixados antes do início da sessão)  
Os atletas se cumprimentam e então ficam na beira do tatame, com as pernas viradas para 
o exterior. 
 
Requisitos Sanitários após a Sessão de Treinamento até que a Saída do Dojo  
Atletas aplicam gel / líquido desinfetante nos pés, colocam os zori / chinelos, coloque o kit e 
a garrafa sanitários na bolsa.  
Atletas vestem seu agasalho em cima do judogi e aguardam autorização do instrutor para 
se juntar aos pais (acompanhante)  
Atletas calçam os sapatos que deixaram no saguão e guardam seus zori / chinelos na bolsa  
Antes de sair do dojo, os atletas limpam as mãos com o gel / líquido higienizador fornecido 
pelo o clube  
Quaisquer atletas menores precisam esperar pelo responsável no saguão para autorizá-los 
a sair e se juntar à pessoa que o acompanha  
 



Recomendações sanitárias a serem tomadas na chegada a casa  
Tome um banho  
Lave o equipamento de treinamento (judogi)  
Desinfete os zori / chinelos  
Desinfete sua bolsa  
Lave a garrafa de água  
Reabasteça o kit sanitário (gel desinfetante / líquido, papel de seda, máscara) 
 
 

PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA PREVENTIVA -Nível 1  
 

Vigilância: Possível quando a medida respiratória de higiene é levantada e o uso de 
máscara não é mais necessário. 
 
Condições Sanitárias 
- Restrições de contato COVID-19  
- Vestiários e banheiros são permitidos no local 
 
Recomendações Pedagógicas Gerais  
- Nenhuma restrição pedagógica, desde que as situações propostas respeite as limitações 
de contato.  

 
 

Medidas essenciais para o bom funcionamento do protocolo  
As diretrizes sanitárias listadas no protocolo prevalecem tanto para o atleta quanto para o 
instrutor / voluntário  
Cronograma do treinamento:  
Para uma sessão teórica de 1 hora, considere o seguinte:  
o 5 a 10min do lobby até o início da sessão  
o 45min da sessão  
o 5 a 10min, do final da sessão até a saída do dojo  
o + 15min extra entre as sessões, a fim de impedir que os grupos se encontrem e ventile a 
área de treinamento.  
Qualquer acompanhante deve chegar ao dojo 5 minutos antes do final da sessão, aguardar 
na entrada e respeitar a distância de segurança juntamente com os demais 
acompanhantes. pessoas. 
 
Recomendações sanitárias a serem executadas antes de chegar ao Dojo  
Tome um banho e lave o cabelo  
Certifique-se de que seu equipamento de judô tenha sido lavado adequadamente (fardo de 
treino, judogi, etc.)  



Lave as mãos adequadamente e mantenha as unhas curtas  
Vá ao banheiro antes do treinamento  
Use sua roupa de treino (judogi) sob uma fato de treino (+ um casaco, se necessário) para 
manter a roupa de treino limpa no caminho para o dojo ou trazer seu judogi limpo na bolsa e 
trocar de roupa no vestiário.  
Tenha uma bolsa grande o suficiente para conter seus papéis de seda descartáveis, gel / 
líquido desinfetante, zori ou chinelos, garrafa de água e um papel contendo os detalhes de 
contato do acompanhante que podem ser encontrados em caso de problemas durante a 
sessão de treinamento (para menores) 
 
Requisitos sanitários no saguão do Dojo - clubes 
Como o dojo está em um local polidesportivo, a entrada para os atletas deve ser designada 
de forma a impedir o uso de uma entrada comum para diferentes esportes.  
Prepare uma mesa de boas-vindas na entrada aberta por um adulto responsável do clube  
Verifique e coleta assinado Sanitária Questionário  
Medir a temperatura do corpo dos participantes por uma testa sem contato termômetro e 
excluir todos os judoca com uma temperatura elevada (> 37,5 ° C)  
Fornecer desinfetante para as mãos (gel ou líquido)  
Forneça uma lata de lixo para lenços de papel e maca descartáveis.  
Informe os acompanhantes (máx. 1 / atleta) sobre os horários de partida e retorno. 
 
Requisitos sanitários do lobby até a área de treinamento  
Os atletas vão para os vestiários para trocar de roupa.  
Depois de usarem o judogi, eles colocam todos os pertences pessoais na bolsa.  
Atletas saem do vestiário com a bolsa, colocam os zori / chinelos e dirigem-se para a sala 
de treinamento.  
Atletas colocam os zori / chinelos na borda do tatami, tiram o frasco, os tecidos e o 
desinfetante gel / líquido. 
Todos os outros pertences pessoais devem ser mantidos na bolsa (telefone, etc.)mochila.  
Os atletas sentam-se no tatame, as pernas voltadas para o exterior e aplicam gel / líquido 
desinfetante nos pés e nas mãos.  
Os atletas se voltam para o interior do tatame e aguarde até que o instrutor os convide a ir 
para o local designado no tatami. 
 
Requisitos Sanitários após a Sessão de Treinamento até que a Saída do Dojo  
Atletas aplicam gel / líquido desinfetante nos pés, colocam os zori / chinelos, coloque seu kit 
sanitário e a garrafa na bolsa  
Os atletas saem em pequenos grupos para o vestiário para trocar  
Antes de deixar o dojo, os atletas limpam as mãos com o gel / líquido desinfetante fornecido 
pelo clube.  
Qualquer atleta menor precisa esperar pelo responsável no saguão para autorizá-lo a sair e 
se juntar à pessoa que o acompanha.  
 
Recomendações sanitárias a serem tomadas na chegada em casa  
Tomar um banho  
Lavagem do equipamento de formação (judôgi)  



desinfectar o zori / chinelos  
desinfectar o saco de  
lavagem a garrafa de água  
reabastecer o (gel / líquido, papel de seda higienização) kit sanitário 
 
 

PROTOCOLO de requisitos sanitários para os organizadores de formação  
(FEDERAÇÕES / clubes)  

 
As recomendações a seguir são para fornecer diretrizes para proteger todos os indivíduos 
envolvidos no gerenciamento de grupos de atletas em qualquer nível, incluindo treinadores, 
treinadores, voluntários , etc. 
 
Higiene individual  
Tome banho antes de chegar ao dojo  
Tenha um traje de treino limpo toda vez que for ao dojo  
Lave as mãos na entrada do dojo com um desinfetante (gel ou líquido)  
Coloque seus sapatos na entrada do dojo e coloque seus zori ou chinelos que serão 
transportados todas as vezes fora do tatame  
Vá para a área pessoal reservada para vestir / despir-se  
Aplique desinfetante nos pés antes de entrar / sair do tatame 
Use sua máscara de acordo com o nível de vigilância (a seguir as recomendações 
governamentais em termos de qualidade da máscara)  
 
A limpeza e assepsia da área de treinamento e do equipamento pedagógico  
Verifique se o tatame foi limpo / desinfetado e se a área é bem ventilada após cada sessão 
de treinamento (limpeza de 30 '- 15' e 15 'secagem)  
Certifique-se de que o equipamento pedagógico usado pelos atletas tenha sido limpo / 
desinfetado.  
 
O Monitoramento e Gerenciamento da Circulação dos Atletas da Entrada à Saída no 
Dojo  
Planeje e marque uma rota de circulação dentro do dojo (marcação de estradas, fita 
sinalizadora, lonas de fácil lavagem, etc.)!  
Os planos de circulação levarão em conta a configuração do dojo, devem garantir a 
manutenção da distância sanitária e de segurança.  
 
Requisitos sobre os ritmos pessoais de judô no Dojo  
Marque a rota de circulação dentro do dojo (fita adesiva, lonas fáceis de lavar, etc.), 
garantindo que sejam mantidos 2 metros de distância entre cada zona  
 
Requisitos em relação às zonas de atividade no Tatami  
Calcule o máximo número de sessões de atleta / treinamento com base no espaço 
disponível e nos regulamentos governamentais 
Marque as zonas designadas para cada atleta / par (fita adesiva, lonas de fácil lavagem, 
etc.) 



 
PROTOCOLO DE REQUISITOS SANITÁRIOS PARA DESINFETAR OS DOJOS 

 
Kits de Limpeza 
• toalhetes desinfetantes  
• desinfetantes de aerossóis recomendados pela NF  
• vaporizadores desinfetantes recomendados pela NF  
• purificador de ar recomendado pela NF  
• papel e espanador de limpeza  
• baldes de limpeza + esfregões  
• luvas descartáveis (látex ou nitrílica) 
 
Frequência de limpeza  
A limpeza dos diferentes os espaços devem ser planejados e acordados com a gerência da 
instalação. 

Tipo de limpeza produto  Área em questão  Frequência 

Desinfecção de 
pisos (por exemplo, 
lobby, dojo, etc.)  

Produto virucida * 
no nível 4-2  
 
limpeza geral  

Áreas comuns de Diariamente no final 
do dia 
 
 

Desinfecção dos 
pontos de contato 
(por exemplo: alças)  

Produto virucida no 
nível 4-2  
 
Limpeza geral 

Fechada no nível 
4-2 
 
Chuveiros, 
vestiários, 
instalações 
sanitárias  
 
áreas comuns 

Duas ou três vezes 
por dia, dependendo 
da área 

Limpeza regular Produtos de limpeza 
clássicos (por 
exemplo: 
desinfecção de 
líquidos, sprays, 
removedores de 
calcário, etc.) 

Fechado no nível 
4-2  
Chuveiros, 
vestiários, 
armazenamento de 
equipamento 
pedagógico  
 
áreas comuns 

no início ou no final 
do dia 

Tatame e 
equipamento 
pedagógico  

Produto virucida no 
nível 4-2  
 
Produtos 
recomendados pelo 
NF 

tatame 
 
Não utilizado no 
nível 4-3 
equipamento 
pedagógico 

Antes da 1ª sessão 
e depois de cada 
sessão  
 
Após cada uso no 
nível 2, diário 

produto antivírus* (que mata o vírus)  


