MEDIDAS DE PREVENÇÃO
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
PLANO DE RETOMA DA COMPETIÇÃO FEDERADA NO XADREZ

Prêambulo
O xadrez, enquanto desporto, exibe caracterís�cas muito par�culares. Os eventos previstos para esta fase
são de pequena dimensão e sem acesso do público.
Em primeiro lugar, não há contacto �sico entre os jogadores, excetuando os habituais cumprimentos antes
do início do jogo e no ﬁm do mesmo, que ﬁcarão suprimidos até instruções em contrário. De igual modo, o
xadrez não implica grande esforço �sico, o que não obriga a aumentar a distância de segurança entre os
intervenientes.
As provas decorrem em silêncio, e as escassas interações sonoras entre os intervenientes são feitas num
tom normal de voz, o que igualmente permite que seja usada a distância de segurança normal.
Mesmo antes da pandemia, já os par�cipantes se pautam pela calma e pelo silêncio, até pelo respeito aos
restantes par�cipantes, uma vez que habitualmente as diferentes par�das terminam a tempos diferentes.
As salas usadas para a prá�ca da modalidade, nesta situação de pandemia, serão amplas e arejadas,
permi�ndo respeitar as distâncias de segurança recomendadas. Não são usados balneários.
Todas as a�vidades serão realizadas sempre com máscara por todos os intervenientes e o material de jogo
(tabuleiros, peças e relógios) será sempre desinfetado antes e após as par�das.

ORGANIZADO EM 3 FASES
1- Regresso aos treinos/academias de xadrez
2- Prá�ca de Xadrez ao ar livre
3- Retoma da Compe�ção despor�va

Fase 1 - Regresso aos treinos/academias de xadrez
Interação nas instalações despor�vas:
Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos ou pessoas com doenças
crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecerem apresentar.
Os Jogadores/árbitros não devem frequentar os locais de jogo, caso apresentem sinais ou sintomas
suges�vos de COVID-19.
• Os acessos ao local de treino ﬁcam limitados aos jogadores e treinador.
• No caso de par�cipantes menores de idade, apenas um responsável os poderá acompanhar até à entrada.
Apenas um par�cipante deve entrar de cada vez.
• Terá sempre de ser man�da a distância de segurança (2 metros) em todas as zonas de permanência das
instalações.
• Deverá ser limitado o tempo de permanência nas instalações durante a a�vidade despor�va.
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Medidas de Higiene:
• Colocar sabão, desinfetante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em todos os principais
pontos de acesso e junto aos tabuleiros.
• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a u�lizar (tabuleiros, peças
e relógios), com um produto à base de álcool ou lixívia, no início e no ﬁnal de cada u�lização.
• Limpar sistema�camente todas as super�cies de contacto, designadamente, mesas,
cadeiras, balcões, portas, maçanetas, casas de banho, usando luvas descartáveis;
• Limpar regularmente todas as super�cies que possam ter sangue, ﬂuidos corporais,
secreções ou excreções.
• Deverá ser garan�da a circulação de ar (arejamento do espaço) antes, durante e no ﬁnal do
evento.
• Deve medir-se a temperatura a todos os jogadores e treinadores quando entram nas
instalações, com um termómetro de infravermelhos, bem como a todo o staﬀ dos clubes a
que pertençam os jogadores à entrada e à saída.

Regras Gerais:
• Instalar, sempre que possível, barreiras �sicas (ex. em acrílico) nos locais de contacto
direto.
• Cada área de treino (mesa e cadeira) deve ter, no mínimo, 9m2 para 1 atleta (3 m x 3 m).
• Cada mesa deve estar separada com um mínimo de 2 metros; as cadeiras devem estar em
formato de sala de aula e com o treinador no tabuleiro mural ou junto ao projetor.
• Sinalizar pavimentos e áreas de jogo e de treino e se necessário criar circuitos de circulação
de modo a que ﬁquem garan�das as distâncias de segurança entre todos.
• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das mãos.
• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente.
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DGS, técnicas de lavagem das mãos e higiene
em pontos estratégicos das instalações, tais como: receção, áreas de alimentação, áreas de
bar, áreas de treino e em todos os lavatórios.
• Proibir concentrações sociais.
• Proibir a u�lização dos serviços de restauração, café, can�na e bar, para consumo no local.
• Manter registos de quem par�cipa nas a�vidades e respe�vos contactos;
• Criar e fazer cumprir um manual de procedimentos de proteção de pra�cantes e
colaboradores.
• O uso obrigatório de máscaras dentro do espaços despor�vos por parte dos jogadores
árbitros e outros.
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Uso de equipamentos:
• Não tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro equipamento.
• Limpar a caneta antes de cada treino, no ﬁm de cada treino e sempre que possível enquanto treina.
• Cada jogador deve usar as mãos para tocar apenas nas suas peças.
• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo relógio, peças, tabuleiro e
canetas.

Hábitos de Higiene:
• Não par�lhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria garrafa.
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre que possível.
• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e não para a mão, ou usar um lenço
descartável que deve ser deitado no lixo imediatamente depois de tossir ou espirrar.
• Limpar os equipamentos comuns, da área de treino/jogo antes de sair do espaço.

Prá�ca da A�vidade:
• Chegar o mais próximo possível do início da a�vidade e sair logo após o ﬁnal da a�vidade.
• Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar na cara enquanto decorrer o jogo/treino.
• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da par�da.
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de descanso ou de indicações técnicas.
• Vedar o acesso dos não-par�cipantes ao recinto de jogo.
• Encurtar as sessões de treino sempre que necessário para minimizar a possibilidade de os jogadores se
cruzarem.
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Fase 2 - Prá�ca de Xadrez ao ar livre
Será criada uma área ao ar livre de acesso restrito. Deve entender-se espaços como um átrio ou espaços ao
ar livre com vedação que impeça o acesso a pessoas não autorizadas. Nestes espaços poderia ser realizada
a prá�ca de xadrez por um grupo reduzido de pessoas com as normas indicadas a seguir:

Interação despor�vas nos espaços:
• Os acessos ao local de jogo ﬁcam limitado aos par�cipantes e ao árbitro.
• No caso de par�cipantes menores de idade, apenas um responsável poderá acompanhar até à entrada.
Apenas um par�cipante deve entrar de cada vez.
• Terá sempre de ser man�da a distância de segurança (2 metros) em todas as zonas de permanência do
espaço.
• Deverá ser limitado o tempo de permanência na área durante a a�vidade despor�va. Sendo criado uma
área ampla onde os jogadores devem deslocar-se quando terminam as par�das.

Medidas de Higiene:
• Colocar sabão, desinfetante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em todos os principais pontos de
acesso e junto aos tabuleiros.
• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a u�lizar (tabuleiros, peças e relógios), com
um produto à base de álcool ou lixívia, no início e no ﬁnal de cada u�lização.
• Limpar sistema�camente todas as super�cies de contacto, designadamente, mesas, cadeiras, balcões,
portas, maçanetas, casas de banho, usando luvas descartáveis.
• Limpar regularmente todas as super�cies que possam ter sangue, ﬂuidos corporais, secreções ou
excreções.
• Deve medir-se a temperatura a todos os jogadores, árbitros e treinadores quando entram nas instalações,
com um termómetro de infravermelhos, bem como a todo o staﬀ dos clubes representados pelos jogadores
à entrada e à saída.

Regras Gerais:
• Uso obrigatório de máscaras dentro do espaço despor�vo por parte dos jogadores árbitros e outros.
• Instalar, sempre que possível, barreiras �sicas (ex. em acrílico) nos locais de contacto direto.
• Cada conjunto mesa/cadeiras com tabuleiro deve estar afastado 2 metros das outras mesas.
• Sinalizar com postes as áreas de jogo e se necessário criar circuitos de circulação de modo a que ﬁquem
garan�das as distâncias de segurança entre todos.
• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das mãos.
• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente.
• Os jogadores/árbitros não devem frequentar os locais de jogo, caso apresentem sinais ou sintomas
suges�vos de COVID-19.
• Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças
crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar.
• O uso dos sanitários deve ser feito de forma rápida e com a permanência de uma só pessoa.
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Fase 2 - Prá�ca de Xadrez ao ar livre
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DGS, técnicas de lavagem das mãos e higiene em pontos
estratégicos das instalações, tais como: receção e todos os lavatórios.
• Proibir concentrações sociais.
• Proibir a u�lização dos serviços de restauração, café, can�na e bar, para consumo no local.
• Manter registos de quem par�cipa nas a�vidades e respe�vos contactos.
• Criar e fazer cumprir um manual de procedimentos de proteção de pra�cantes e colaboradores.

Medidas de prevenção para os jogadores
Uso de equipamentos:
• Não tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro equipamento.
• Limpar a caneta antes de cada jogo/treino, no ﬁm de cada jogo/treino e sempre que possível enquanto
joga.
• Cada jogador deve usar as mãos para tocar apenas nas suas peças.
• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo relógio, peças, tabuleiro e
canetas.

Hábitos de Higiene:
• Não par�lhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria garrafa.
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre que possível.
• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e não para a mão, ou usar um lenço
descartável que deve ser deitado no lixo imediatamente depois da respe�va u�lização.
• Limpar os equipamentos comuns da área de treino/jogo antes de sair do espaço.

Prá�ca da a�vidade:
• Chegar o mais próximo possível do início da a�vidade e sair logo após o ﬁnal da a�vidade.
• Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar na cara enquanto decorrer o jogo.
• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da par�da.
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de descanso ou de indicações técnicas.
• Vedar o acesso dos não-par�cipantes ao recinto de jogo.
• Encurtar os jogos sempre que necessário para minimizar a possibilidade que os jogadores se cruzem.
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Fase 3 - Retoma da Compe�ção despor�va
• Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças
crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar.
• Manter um registo, devidamente autorizado, dos jogadores/árbitros (nome e contacto telefónico), que
frequentaram o local de jogo por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância
epidemiológica.
• Os jogadores/árbitros não devem frequentar os local de jogo, caso apresentem sinais ou sintomas
suges�vos de COVID-19.

Interação despor�vas nos espaços:
• Os acessos aos locais de jogo ﬁcam limitado aos par�cipantes e ao árbitro.
• No caso de par�cipantes menores de idade, apenas um responsável poderá acompanhar até à entrada.
Apenas um par�cipante deve entrar de cada vez.
• Terá sempre de ser man�da a distância de segurança (2 metros) em todas as zonas de permanência do
espaço com exceção do tabuleiro.
• Deverá ser limitado o tempo de permanência na área de jogo durante a a�vidade despor�va. Sendo criado
uma área ampla exterior onde os jogadores devem se deslocar quando terminam as par�das.

Medidas de Higiene:
• Colocar sabão, desinfetante para as mãos ou toalhetes, disponíveis em todos os principais pontos de
acesso e junto ao tabuleiro.
• Limpar as áreas envolventes do recinto, bem como o material a u�lizar (tabuleiros, peças e relógios), com
um produto à base de álcool ou lixívia, no início e no ﬁnal de cada u�lização.
• Limpar sistema�camente todas as super�cies de contacto, designadamente, mesas, cadeiras, balcões,
portas, maçanetas e casas de banho, usando luvas descartáveis.
• Limpar regularmente todas as super�cies que possam ter sangue, ﬂuidos corporais, secreções ou
excreções.
•Deve ser medida a temperatura a todos os jogadores, árbitros e treinadores quando entram nas
instalações, com um termómetro de infravermelhos, bem como a todo o staﬀ dos clubes representados
pelos jogadores à entrada e à saída.

Regras Gerais:
• Uso obrigatório de máscaras dentro dos espaços despor�vos por parte dos jogadores árbitros e outros.
• Instalar, sempre que possível, barreiras �sicas (ex. em acrílico) nos locais de contacto direto.
• Cada conjunto mesa/cadeiras com tabuleiro deve estar afastadas 2 metros das outras mesas.
• Sinalizar com placards as áreas de jogo e se necessário criar circuitos de circulação de modo a que ﬁquem
garan�das as distâncias de segurança entre todos.
• Proibido o uso de balneários, salvo para emergências ou lavagem das mãos.
• O uso dos sanitários deve ser feito de forma rápida e com a permanência de uma só pessoa.
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Fase 3 - Retoma da Compe�ção despor�va
• Usar exclusivamente mobiliário de fácil desinfeção permanente.
• Exibir sinalização sobre as recomendações da DGS, técnicas de lavagem das mãos e higiene em pontos
estratégicos das instalações, tais como: receção e todos os lavatórios.
• Proibir concentrações sociais.
• Proibir a u�lização dos serviços de restauração, café, can�na e bar, para consumo no local.
• Manter registos de quem par�cipa nas a�vidades e respe�vos contactos.
• Criar e fazer cumprir um manual de procedimentos de proteção de pra�cantes e colaboradores.
• Deve exis�r uma sala de isolamento para o caso de haver alguém que detenha sintomas durante a prova.

Medidas de prevenção para os jogadores
Uso de equipamentos:
• Não tocar na cara depois de tocar no relógio, tabuleiro e peças ou outro equipamento.
• Limpar a caneta antes de cada jogo/treino, no ﬁm de cada jogo/treino e sempre que possível enquanto
joga.
• Cada jogador deve usar as mãos para tocar apenas nas suas peças.
• Limpar todo o equipamento com desinfetante à base de álcool, incluindo relógio, peças, tabuleiro,
canetas.

Hábitos de Higiene:
• Não par�lhar garrafas de água. Cada Jogador deve trazer a sua própria garrafa.
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou desinfetante, sempre que possível.
• Sempre que tossir ou espirrar, fazê-lo para a dobra interior do cotovelo e não para a mão, ou usar um lenço
descartável que deve ser deitado no lixo imediatamente depois da respe�va u�lização.
• Limpar os equipamentos comuns da área de treino/jogo antes de sair do espaço.

Prá�ca da a�vidade:
• Chegar o mais próximo possível do início da a�vidade e sair logo após o ﬁnal da a�vidade.
• Lavar/esterilizar as mãos antes e depois de jogar e evitar tocar na cara enquanto decorrer o jogo.
• É suprimido o habitual aperto de mão antes e depois da par�da.
• Manter sempre o distanciamento social, inclusive nos momentos de descanso ou de indicações técnicas.
• Vedar o acesso dos não-par�cipantes ao recinto de jogo.
• Encurtar os jogos sempre que necessário para minimizar a possibilidade que os jogadores se cruzem.

