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1. DIRETRIZ TÉCNICA
A Federação Goiana de Futebol (FGF), visando a preservação da saúde de
atletas, comissão técnica e colaboradores, vem por meio deste, apresentar
recomendações e orientações para serem adotadas visando a retomada das
atividades profissionais no estado .
É importante ressaltar que o retorno das atividades e competições, assim como
as medidas a serem tomadas, estão ocorrendo com a segura avaliação do
quadro e com as orientações das autoridades públicas competentes.
Os critérios adotados têm caráter provisório e poderão sofrer mudanças
conforme surgirem novas evidências cientificas a respeito da doença,
recomendações e/ou orientações dos órgãos superiores.

2. PLANEJAMENTO
O presente PLANO DE AÇÃO visa definir as estratégias básicas que serão
adotadas pela Federação Goiana de Futebol (FGF) e filiados, para a realização
dos eventos do futebol profissional no Estado de Goiás. seguindo também as
diretrizes dos órgãos públicos competentes.

3. PRINCÍPIOS BÁSICOS
O foco deste protocolo é estabelecer orientações e métodos que possam
garantir a segurança dos jogadores, membros das comissões técnicas e
trabalhadores envolvidos no meio do futebol. Dessa forma, como base, deve-se
manter medidas de higiene e cuidados preventivos:


Higiene constante das mãos (água corrente, sabão e álcool gel).


Disponibilidade desses recursos em todos os setores
vestiárioe banco de reservas).


Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.



Evitar cumprimento com as mãos.



Manter distanciamento social de 1 (um) metro.



Uso obrigatório de máscaras por todos os profissionais.



Orientar o descarte correto das roupas.

(campo,


Educação continuada, com avisos na estrutura do clube, uso de vídeos
e palestras.


Apresentação de comprovante de vacina.

4. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
Mantendo-se a previsão de controle e melhoria da pandemia, a FGF visando
o retorno dos jogos sugere as seguintes recomendações sanitárias:
 Apresentação por parte dos clubes participantes das competições de
comprovante de vacina de todos os profissionais envolvidos nas
partidas(atletas, comissão técnica e demais profissionais).
 Realização de teste para SARS-COV-2 (coronavírus) RT-PCR, 48hrs
antes de cada partida, para jogadores, membros das comissões técnicas
e demais profissionais envolvidos nos jogos de competições oficiais da
FGF, que não apresentarem o comprovante de vacinas.
 Os laudos de cada exame, bem como os comprovantes de vacina
deverão ser encaminhados pelos clubes filiados à FGF atraves do seu email corporativo para o e-mail (comprovanteexames@fgf.esp.br)
disponibilizado pela entidade.
 Todos os casos positivos confirmados devem ser afastados das
atividades, com isolamento social de no mínimo 07 dias.
 Os clubes mandantes deverão providenciar a sanitização de áreas
como vestiários, túnel de acesso, área de circulação e bancos de
reservas, antes de cada partida.
 Nos deslocamentos terrestres a utilização de ônibus deve ser
precedida de uma rigorosa higienização de todo o ambiente interno.
 Realizar entrada e saída do campo de forma organizada, evitando
aglomeração nos túneis de acesso aos vestiários e áreas comuns.

 Os Estádios e praças esportivas deverão oferecer condições para o
cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias. Os espaços
destinados
às
equipes
deverão
permitir
uma
circulação
segura,obedecendo o distanciamento necessário.
 Todas as salas do estádio e praças esportivas, na chamada área
sensível (área exclusiva dos atletas e campo de jogo), que forem
efetivamente utilizadas deverão estar com as portas abertas para
circulação de ar e disponibilizados em todos os ambientes, recipientes
contendo álcool Gel 70% e pias com água, sabonete e papel descartável.
 Será obrigatório o uso de máscaras e luvas de proteção para o
massagista e médico das equipes.
 Disponibilização de álcool gel no banco de reservas e demais
estruturas do estádio, mantendo as orientações de higiene das mãos e o
distanciamento físico, pois são os métodos mais eficazes na prevenção
do coronavírus.


Evitar o agrupamento de pessoas, quando desnecessário.

 Utilização individual de equipamentos e objetos como garrafas de
água, tornozeleiras, caneleiras, luvas etc.
 Priorizar a utilização de materiais descartáveis, sempre que possível,
em todos os setores dos estádios e praças esportivas.
 O uso da máscara mantém-se obrigatório antes, durante e após os
jogos para todos os envolvidos, como jogadores reservas e comissão
técnica, além de 4° árbitro, delegado da partida, gandulas, profissionais
de imprensa e segurança e demais funcionários locados na organização
da partida. Exceção feita aos jogadores em campo, técnicos, árbitros e
seus auxiliares durante as partidas, ficando a critério dos mesmos.
 Será indicado o menor número de representantes da FGF, imprensa,
segurança, delegações e outros envolvidos para realização dos jogos,
restringindo o número de pessoas e reduzindo o risco de aglomerações.
 Todos os envolvidos serão submetidos ao controle de temperatura
corporal antes de adentrar ao estádio e praças esportivas, em caso de
temperatura acima de 37,5º Celcius, o individuo será impedido de acessar
a área sensível de competição.


As partidas seguirão sua programação normal, caso os clubes

participantes, tenham no plantel de jogadores inscritos para a
competição, o minimo de 13 (treze) jogadores com exames negativados
para SARS-COV2 (Coranavirus).
 Quando sentados, a distância minima entre os jogadores deverá ser
de 1 (um) metro.
 Se necessario for, para cumprir o distanciamento minimo, cadeiras
extras deverão ser adicionadas ao lado do banco de reservas, medida
essa que será de responsabilidade da equipe mandante.
 Os clubes deverão obedecer rigorosamente o plano de retomada do
Futebol Goiano.

5. COMPETIÇÕES
Segue abaixo o calendário atualizado, tendo como start a sinalização de
liberação das praças esportivas a serem utilizadas, por parte das autoridades
públicas competentes, mesmo que com portões fechados:




Campeonato Goiano 1° Divisão de Profissionais;
Campeonato Goiano 2ª Divisão de Profissionais(Divisão de Acesso);
Campeonato Goiano 3ª Divisão de Profissionais;
5.1 ESTÁDIOS/PRAÇAS ESPORTIVAS/ JOGOS

Conforme mencionado, a retomada dos jogos se faz possível através da
liberação das praças esportivas por parte das autoridades públicas
competentes (Governo estadual e municipal).
5.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Na condição de órgão sanitário, a Vigilância Sanitária/Secretaria de Saúde ,
será consultada com relação às medidas que deverão ser adotadas em estádios
e praças esportivas, reunião de pessoas, uso de máscaras, medidas de
higienização e demais medidas preventivas necessárias e/ou obrigatórias.
5.3 ARBITRAGEM
 Os árbitros e árbitros assistentes deverão apresentar o atestado de

vacina e aqueles que não tiverem deverão realizar os teste para SARSCOV-2 (coronavírus) e apresentar semanalmente os respectivos laudos à
CEAF/GO.
 Os árbitros deverão evitar a permanência de pessoas além do
necessário nos vestiários e, quando possível, de forma alternada entre
seus integrantes.
 Na atuação em campo, sempre que possível, o árbitro deverá prezar
pelo distanciamento dele com relação aos atletas, bem como dos demais
integrantes da arbitragem.
 O árbitro e/ou árbitro assistente escalado para uma partida que
apresentar sintomas gripais deverá comunicar à CEAF/GO, a fim de ser
providenciada sua substituição.
5.4 IMPRENSA
 Será necessária a utilização de máscaras de proteção e álcool em gel
pelos profissionais que atuarem nas partidas.
 Deverá ser aplicado o distanciamento mínimo de 1,5m a 2m por parte
dos profissionais nas cabines de rádio, quando da realização das
transmissões,
 Não será permitido a presença de repórter no gramado, devendo os
mesmos se posicionarem na arquibancada durante o jogo, exceto
profissionais das emissoras que estejam fazendo a transmissão ao
vivo da partida.
 Todos os veiculos deverão solicitar credenciamento no site da FGF.
 Para os veiculos de rádio fica liberado 04 profissionais(narrador,
comentarista, repórter e operador).
5.6 GÂNDULAS E MAQUEIROS
Será necessária a utilização de máscara de proteção e luvas descartáveis
pelos colaboladores que atuarem nas partidas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Federação Goiana de Futebol, em sintonia, desde o início, com as medidas
que vêm sendo adotadas pelo Governo do Estado de Goiás e pelas prefeituras
municipais que sediarão os jogos das competições, prima pela preservação da
saúde de todos os envolvidos com o futebol e portanto, faz questão de divulgar
este Plano de Ação, confiando no retorno à normalidade com a maior brevidade
possível e que as transformações atuais se farão cada vez mais necessárias e
ficarão, por isso, mais presentes.
Assim, para a retomada das competições estaduais e nacionais, sem dúvida as
mais importantes do calendário oficial do futebol goiano, será necessário
aguardar posicionamento governamental e observar estas e outras medidas
que porventura venham a complementá-las ou eventualmente substituí-las.
Ressalta a entidade de administração do futebol do Estado de Goiás, que os
resultados esportivos devem sempre seguir os desempenhos dentro de campo
e, nesta linha de conduta, empregará todos os esforços possíveis para a
realização de todas as competições.
Como anteriormente descrito, o objetivo do plano de ação é tentar garantir a
segurança de todos os membros participantes do futebol goiano neste retorno.
Entretanto, mesmo tentando reduzir ao máximo os riscos, sempre existirá a
possibilidade de contaminações. Dessa forma, é necessário garantir a
informação e o entendimento de todos os membros participantes sobre essa
situação, e que o não cumprimento das orientações descritas neste protocolo
podem elevar esses riscos.
A Federação Goiana de Futebol reitera seu compromisso com a saúde e bem
estar de todos os envolvidos no esporte, e não serão medidos esforços para
que a preservação da vida seja mantida.
A Diretoria.

