Plano de Testagem
Coronavírus COVID-19
(SARS-CoV-2)
Campeonato Nacional de Jovens
Sub 8 a sub 16

9 a 12 de Julho 2021
MH Atlântico Praia da Consolação
2525-150 Peniche

Plano de Contingência
Coronavírus COVID-19
(SARS-CoV-2)

Este plano consiste nas medidas de despistagem que serão aplicadas, seguindo as diretrizes da
DGS, no Campeonato Nacional de Jovens sub 08 a sub 16 no sentido de evitar cenários de
eventuais contaminações, promovendo a responsabilidade de cada interveniente.
As eventuais situações não previstas neste plano ou noutras orientações devem ser avaliadas
caso a caso, e será consultada a Linha de Saúde 24, ou a Autoridade de Saúde Local, quando
indicado.
O teste de despistagem COVID será obrigatório para todos os participantes e acompanhantes
(exceto crianças e acompanhantes com menos de 6 anos)
O teste é dispensado, a quem realizou um teste com resultado negativo nas 72h anteriores ao
início da prova (sendo válidos os auto-testes certificado por profissionais de saúde), e a quem
apresente comprovante de ter recuperado de covid-19 nos últimos 180 das.

Testagem no Local
No dia 9 de Julho, sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00 serão realizados testes na sala E do
Hotel MH Atlântico (ver mapa abaixo), que tem acesso exterior. Esses testes serão realizados
por profissionais de saúde habilitados para o efeito, sendo usado testes rápidos de antigénio
(indolores).
Os profissionais de Saude são: a indicar
Nome, qualidade/profissão , nº da ordem
Para os que pretendem realizar o teste no local, e no sentido de agilizar o processo, será
necessário a inscrição no mesmo; para facilitar o processo burocrático , será facultado a cada
clube uma ficha de preenchimento, onde constarão o nome completo, a data de nascimento, o
número de utente do SNS, um contacto telefónico, o email, e o código postal das pessoas a
realizar o teste. Essa lista deve ser enviada até às 18h00 de quinta-feira, dia 8 a enviar para
competicoes@fpx.pt.
A ordem da realização dos testes será posteriormente divulgada, quantificados o número de
testes a realizar.
a) Os atletas dispensados de teste, nos termos acima definidos, devem apresentar o
respectivo comprovativo ao staff da FPX presente no ponto de acreditação.
b) Os acompanhantes alojados via FPX que estejam dispensados de teste, nos termos
acima definidos, podem apresentar o respectivo comprovativo no check in do hotel
c) Os restantes atletas e acompanhantes devem realizar um teste rápido de antigénio.
d) Os atletas não alojados via FPX realizarão os teste na sala E do hotel, entrando pelo
lado exterior, e aguardarão na zona de espera exterior, até ser validado o resultado
negativo, quanto poderão entrar no edifício de conferências (salas de jogo).
e) Acompanhantes não alojados realizam teste na sala E do hotel, entrando pelo lado
exterior, e aguardam na zona de espera exterior do hotel – Podem circular
livremente para fora das instalações do hotel (almoço, etc), mas não podem dirigirse ao edifício principal.
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Apenas com resultado negativo no teste será entregue ao atleta a respetiva credencial
e permitido o acesso às salas de jogo.
Os acompanhantes hospedados via FPX poderão, após teste negativo, dirigir a zona do
edifício principal; não poderão circular na zona das salas de jogo.
Os acompanhantes não hospedados deverão aguardar na zona ajardinada exterior do
edifício (área externa de 3000m2), que está separada por barreiras da área externa do
edifício principal
· A Federação Portuguesa de Xadrez, através do seu staff, terá os seguintes pontos de
controle:
·
Zona de entrada de atletas
·
Zona de entrada área exterior acompanhantes de atletas não alojados

O plano de testagem é parte integrante do Plano de Contingência do Campeonato Nacional de
Jovens sub 08 a sub 16 a realizar entre os dias 9 a 12 de Julho de 2021

Lisboa, 1 de julho de 2021
Com actualização a 07-julho-2021
a) Que o certificado Digital não dispensa a realização do teste
b) Inserção do Mapa com a localização da sala de isolamento
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c)

Identificação dos profissionais de saúde,

A Federação Portuguesa de Xadrez
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