REGULAMENTO VILA SERTÕES FORMATO BOLHA - 03/09/20
O Sertões será pautado sob rigorosas regras de controle e combate ao COVID-19.
O objetivo é assegurar o perfeito funcionamento do evento e garantir a segurança
de todos os competidores, credenciados e staff, assim como a população da
cidade anfitriã. Todas as regras serão válidas do dia de início até o dia da chegada do evento.

INSTRUÇÕES PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO PROJETO E CUMPRIMENTO DAS REGRAS COM EFICIÊNCIA:
- As Vilas Sertões se transformarão em Bolhas 100% fechadas e setorizadas;
- O Sertões terá equipe específica, identificada visualmente (coletes/uniformes) para fiscalização
das regras;
- As ocorrências e autuações serão relatadas diariamente pela equipe de fiscalização (fotos, vídeos,
entre outros itens comprovarão a veracidade ao ocorrido);
- Todos os credenciados fazem parte dessa fiscalização. Seja parte dessa consciência coletiva, se
protegendo estará protegendo o próximo. Caso observe alguma irregularidade, documente e envie
para a equipe de fiscalização de regras;
- Todas as equipes deverão apresentar o protocolo de funcionamento interno baseado neste
regulamento;
- Toda Bolha contará com estrutura básica de alimentação, chuveiros, sanitários, e descarte de
resíduos;
- O acesso interno a carreta de Secretaria de Prova somente para pessoas autorizadas;
- O atendimento acontecerá de forma remota, por vídeo ou mensagem de whatsapp e só serão
presenciais em casos específicos no mezanino externo da carreta;
- Recursos CBA / CBM somente digital via whatsapp;
- Os briefings serão gravados e disponibilizados via WhatsApp ou QR Code;
- Para download do briefing a secretaria de prova disponibilizará uma senha para seu acesso a rede
WiFi, onde o tempo de uso será determinado através do login;
- Todas as informações do briefing ficarão disponíveis no mural da secretaria de prova;
- A entrega da planilha será feita seguindo uma correta higienização e padrões estipulados como
regras, pela secretaria de prova;
- Todo consumo poderá ser feito através das parcerias com comerciantes, que farão atendimento e
entrega das mercadorias sem sair da bolha;
- Sugerimos que mesmo dentro da área da sua equipe (microbolha), faça utilização da máscara;
- Sugerimos cuidado com as redes sociais, postagens sem máscara, aglomerações ou situações
que vão contra este regulamento;
- Acesso a sala de imprensa limitado, somente para pessoas autorizadas e controlado de acordo
com a capacidade do local;
- O uso da sala de imprensa deverá ser consciente, o assessor deverá permanecer o mínimo de
tempo possível para que todos possam enviar suas matérias;
- Obrigatório respeitar o layout e espaçamento entre mesas e cadeiras;
- Obrigatório a higienização do posto de trabalho utilizado após o uso.

PÁG. 1 DE 3

EXEMPLO DE SITUAÇÕES QUE, NÃO RESPEITADAS, PODEM VIR A CONFIGURAR
UMA INFRAÇÃO LEVE, AMARELA
- Envio de documentação somente on line;
- Credenciamento e envio de documentos pelo site sertoes.com até 30/9;
- Termo de compromisso, aceite das regras e condutas devidamente assinados e enviados pelo site
sertoes.com até 30/9;
- Preenchimento e envio do formulário, com as dimensões necessárias para montagem dos boxes e
o descritivo da estrutura que compões sua equipe até 30/09;
- Acessos controlados e permitidos somente através dos portões indicados pela organização;
- Medição obrigatória de temperatura diariamente ao entrar na Bolha;
- Obrigatório o uso de máscara em áreas de acesso comum;
- Obrigatório o uso da credencial em local visível em tempo integral;
- Obrigatório o uso da pulseira de identificação no braço em tempo integral;
- Obrigatório ponto de higienização com álcool em gel em local visível dentro da equipe;
- Obrigatório extintor apropriado para o gerador que farão utilização na equipe em local visível.

EXEMPLO DE SITUAÇÕES QUE, NÃO RESPEITADAS, PODEM VIR A CONFIGURAR UMA INFRAÇÃO MÉDIA, LARANJA:
- Estar disponível a realizar testes aleatórios de COVID-19 durante o evento que serão custeados
pela organização. Método por amostragem;
- Será permitido a saída da bolha de apenas um integrante coringa pré-cadastrado 1 vez ao dia;
- Obrigatório a autossuficiência em relação a água e energia. Não serão permitidas ligações
elétricas ou de água na rede pública. Todas as equipes devem ter seu gerador e o cabeamento
elétrico não pode estar exposto;
- Proibido o descarte incorreto de resíduos, seja ele lixo, óleo, fossa, entre outros.

EXEMPLO DE SITUAÇÕES QUE, NÃO RESPEITADAS, PODEM VIR A CONFIGURAR UMA INFRAÇÃO GRAVE, VERMELHA:
- Envio do teste de COVID-19 (Exame RT-PCR ou IGG reagente) pelo site sertoes.com entre 26 e
29/10. O laudo do teste deve corresponder a esta mesma data;
- Em caso de constatação de contaminação, o credenciado será isolado, receberá instruções e
suporte inicial pertinentes ao quadro clínico através da equipe médica Sertões. O acompanhamento
hospitalar posterior ou retorno para sua residência se dará por conta da equipe responsável pelo
credenciado;
- Para equipes e staff: Caso a medição de temperatura esteja alterada (acima de 37,5º), o integrante
será encaminhando a carreta médica para melhor avaliação.
- Para competidores: Caso a medição de temperatura esteja alterada (acima de 37,5º), o competidor
passará por um teste olfativo. Se passar pelo teste, o competidor será liberado para entrada na
bolha e obrigatoriamente deverá retornar em 15 minutos para nova medição de temperatura. Se o
competidor não passar no teste será encaminhando a carreta médica para melhor avaliação.
- Sempre que detectado algum integrante com alteração toda equipe deste integrante ficará em
área isolada até real constatação do quadro clínico;
- Será permitido somente pernoite dentro da Bolha (motor-home ou camping), cada equipe é
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responsável pela montagem;
- Refeições só serão permitidas na Bolha, através da própria equipe ou na praça de
alimentação que será montada pela organização. Proibido frequentar restaurantes
e bares;
- Obrigatório obedecer ao tamanho máximo da equipe, conforme tabela anexa ao
regulamento;
- Obrigatório o monitoramento de todos os veículos através do sistema Rastro;
- Obrigatório o uso de rotas pré-estabelecidas pela organização. Os competidores acompanharão a
planilha e as equipes seguirão as rotas do guia de apoio;
- Existirão duas rotas:
01 – De bolha em bolha. Permitida a parada somente em pontos pré-determinados pela
Organização;
02 – De apoio ao competidor. Serão determinados os locais que estes apoios poderão estar para
resgate. Caso não haja resgate, o carro tem que sair do ponto determinado e ir direto para a bolha
destino;
- Proibido o desvio de rota ou parada fora dos pontos pré-determinados pela Organização;
- Obrigatório o abastecimento somente em pontos pré-determinados pela Organização.

PUNIÇÕES E PENALIZAÇÕES (EQUIPES, COMPETIDORES e STAFF)
- Todas punições serão analisadas e julgadas de acordo com a situação pela Equipe de Protocolo
de Segurança;
- As multas aplicadas deverão ser pagas até o fim do dia da autuação. O integrante multado só
seguirá no evento mediante a apresentação do comprovante de pagamento;
- Todos os dias será enviado um relatório com todos os ocorridos e os autuados;
- Todas as regras terão uma classificação que irá determinar o peso e a punição ao participante.
1 - Amarelo: Leve
2 - Laranja: Médio
3 - Vermelho: Grave
- As punições são individuais e o chefe de equipe fica responsável pela apresentação do pagamento
da multa.
- Punições graves, levam diretamente a desclassificação e exclusão da equipe do Sertões 2020.
Dependendo da gravidade da infração, a punição poderá ser aplicada em futuras edições do
Sertões.

PUNIÇÕES (EQUIPES, COMPETIDORES e STAFF)
- Leve
= advertência e multa de R$1.000,00 destinada ao SAS;
- Médio = advertência e multa de R$3.000,00 destinada ao SAS;
- Grave = desclassificação e exclusão do integrante multado.

SECRETARIA DE PROVA
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