Madeira Ocean Challenge
2021
Protocolo Covid-19

Devido à pandemia que se instalou no Mundo no nosso passado mais recente
e de forma a disfrutar deste evento desportivo de uma forma agradável e
segura passamos a enumerar as diversas regras de sanidade que iremos
colocar em ação.

Antes da viagem

• Teste à COVID-19 - Todos os passageiros, ao desembarcar no
Aeroporto Internacional da Madeira, devem ser portadores de teste PCR
negativo à COVID-19, efetuado nas 72h prévias ao embarque, em
laboratórios certificados pelas autoridades nacionais ou internacionais.
o Vacinação || Doentes Recuperados COVID 19 -Todos os
passageiros (atletas e equipas de apoio), ficam excecionados de
apresentar teste PCR à COVID-19 ou de fazê-lo à chegada ao
Aeroporto Internacional da Madeira, nos seguintes casos:
– Passageiros que estejam munidos de documento
médico que certifique que o portador está recuperado da
doença

COVID-19

aquando

do

desembarque

no

território da Região Autónoma da Madeira, emitido nos
últimos 90 dias;
– Passageiro portador de documento que certifique que
foi vacinado contra a COVID-19, de acordo com o plano
preconizado e respeitado o período de ativação do
sistema

imunitário

previsto

no

Resumo

das

Características do Medicamento (RCM).
Nestes casos toda a documentação deverá ser previamente remetida à
organização do Madeira Ocean Challenge para permitir a respetiva análise.

• Inquérito epidemiológico - Todos os passageiros (atletas, equipas de
apoio) e de forma individual, deverão proceder ao preenchimento
obrigatório do inquérito epidemiológico (48-12H antes da viagem),
disponibilizado pela Autoridade Regional de Saúde, na plataforma
digital madeirasafe.com. O resultado do teste PCR, terá igualmente ser
submetido na mesma plataforma.

Concluído o registo, o passageiro recebe uma notificação, via e-mail,
com o seu código de acesso e respetivo QR Code, para ser apresentado
à sua chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira.
Nota: Os dados de registo com os resultados discriminados dos testes
PCR, têm de ser remetidos para a organização do Madeira Ocean
Challenge, até 8h antes da previsão de chegada ao Aeroporto
Internacional da Madeira.

Na Madeira / Antes do início do evento
• Triagem Térmica - os passageiros desembarcados no Aeroporto
Internacional da Madeira, sem exceção, estão sujeitos a triagem térmica.
• Monitorização - Todos os atletas e equipas de apoio serão
monitorizados através da app “Madeira Safe To Discover”, da Autoridade
Regional de Saúde, de utilização voluntária, mas recomendada pela
organização do Madeira Ocean Challenge.
• Teste à Covid-19 – Todos os atletas, equipas técnicas e elementos da
organização deverão fazer teste rápido numa tenda sinalizada no centro
Náutico de São Lázaro entre os dias 7-8 (horário a definir). Após a
entrega do documento da realização do teste com o resultado negativo é
que os atletas poderão recolher a informação, lembranças e os dorsais
relativos ao evento.

Durante a competição
• Triagem Térmica – Todos os participantes serão sujeitos a triagem
térmica à entrada do recinto e no controlo de embarcações, 30 a 45min
antes do início das provas.
•
• Distanciamento social – Procurar respeitar o distanciamento social
(pelo menos 2 metros).
• Máscara facial – Uso de máscara em todo o recinto sendo a única
exceção durante a atividade física.
• Lavagem regular – O recinto contará com diversos pontos com álcool
gel em qual os participantes devem desinfetar de forma regular as suas
mãos.

