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Plano de contingência COVID-19 Oeiras EcoRally Portugal
Oeiras EcoRally Portugal contingency plan COVID-19
DGS and FPAK regulations

Normas DGS e FPAK
Deverão ser seguidas todas as normas
emitidas pela DGS em coordenação
com o Ministério da Saúde e pela FPAK.
Normas FPAK:

All regulations issued by DGS in coordination with the Portuguese Ministry of
Health and FPAK must be followed.
FPAK regulations:

https://www.fpak.pt/sites/default/files/fich
eiros/2020-08/FPAK%20Plano%20Conting
%C3%AAncia%20Covid%2012%2005%2020
20%20VF2.pdf

https://www.fpak.pt/sites/default/files/fich
eiros/2020-08/FPAK%20Plano%20Contin
g%C3%AAncia%20Covid%2012%2005%20
2020%20VF2.pdf

Informação da DGS para concorrentes
estrangeiros:

DGS information for foreign competitors:

https://www.visitportugal.com/en/content/
covid-19-measures-implemented-portugal

https://www.visitportugal.com/en/content/
covid-19-measures-implemented-portugal

Social behavior

Comportamento social

Informative panels and hand sanitizing
stations explaining the rules to follow
will be spread throughout the event
venue to be viewed and used by all the
competitors.
Participants must always wear a mask
when they are outside of their vehicles
and when interacting with elements of
the organization from inside the car.
All elements of the organization be
using masks while working on the
event.

No espaço do evento serão colocados
painéis informativos sobre o comportamento a ter. Vai estar disponível em
todo o recinto do evento solução desinfetante, distribuída por vários pontos
estratégicos.
Os participantes no evento devem usar
sempre mascara quando fora das viaturas ou quando, mesmos dentro delas,
interajam com elementos da organização.
Todos os elementos da organização vão
usar mascara no desempenho da sua
função.

Temperature

Temperatura

The temperature will be measured to
all participants and organization’s staff
at the beginning of each rally section.

A temperatura será medida a todos os
participantes e elementos da organização no início de cada secção da
prova.
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Locais de atendimento

Service locations

Estas zonas serão higienizadas regularmente de modo a receber os concorrentes
em segurança, os participantes deverão
aguardar a sua vez mantendo a distância
mínima de segurança de 2 metros entre
equipas (caso seja possível as verificações
administrativas serão efetuadas de forma
eletrónica)
A zona de refeições da prova será adaptada
de modo a que sejam cumpridas todas as
normas em vigor para a restauração tanto
ao nível da higienização como do distanciamento.

These locations will be sanitized regularly to
receive competitors safely.
In these areas the participants must wait
their turn keeping the minimum safety
distance of 2 meters between teams (if possible administrative checks will be carried
out electronically)
The dining area of the event will be adapted
so that all the current rules for catering are
implemented, both in terms of hygiene and
social distancing.

Briefing

Briefing

Não existirá briefing presencial. Caso seja
necessário será disponibilizado online.

There will be no face-to-face briefing.
If necessary a video will be available online.

Controlos horários

Time controls

O contacto entre concorrentes e organização será reduzido ao mínimo possível.
As cartas de controlo serão todas entregues durante as verificações administrativas.
O processo será descrito posteriormente
em aditamento que será publicado no site
da FPAK e em www.portugalecorally.com
no separador Oficial Notice Board.

Contact between competitors and the
organization will be kept to a minimum.
All the timecards will be delivered during
the administrative checks. The process will
be described later in an amendment that
will be published on the FPAK website and
at www.portugalecorally.com on the Official Notice Board tab.

Quadro oficial

Official board

Todos os documentos oficiais serão colocados online no "Official notice board" na
opção "Event Documents" do site:
www.portugalecorally.com.
As pontuações da componente regularidade poderão ser acompanhadas online
em: www.meustempos.pt.

All official documents will be placed online
on the "Official notice board" under the
"Event Documents" option on the website:
www.portugalecorally.com.

The scores of the regularity component
can be followed by online at:
www.meustempos.pt.
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Isolation room

Sala de isolamento

The organizing comitee will provide an
isolation room, which will be duly identified.
This space will have a sanitary installation and will be equipped with a chair,
food kit, water, individual protection kits,
a thermometer, a waste container, alcohol-based antiseptic solution and paper
towels.
It will also be equipped with a telephone
to contact the Health Line “Saude 24”.

Será criada uma sala de isolamento,
que estará devidamente identificado.
Este espaço possui uma instalação sanitária, uma cadeira, um kit de alimentação, águas, kits de proteção individual, um termómetro, um contentor de
resíduos, solução antissética de base
alcoólica e toalhetes de papel.
Estará também equipada com um telefone para contacto com a Linha de
Saúde 24.

Podium ceremony

Entrega de Prémios

The prizes will be awarded in a podium
designed to allow the safe distance of 2
meters between the teams. When called
to the podium, each team will collect
their prize, previously sanitized and
placed on a table near the podium.

A entrega de prémios será realizada
num pódio desenhado de modo a permitir o afastamento de 2 metros entre
as equipas. Quando chamada ao pódio
cada equipa levantará o seu prémio,
previamente higienizado e colocado
numa mesa perto do pódio.

Covid-19 plan supervisor

Supervisora plano Covid-19

The Organizing Committee appointed a
person responsible for the good execution of this plan.

A Comissão Organizadora nomeou
uma responsável pela boa execução
deste plano.

Sandra Ribeiro
: +351 964188773
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Orientações a seguir pelos
participantes durante o evento

Guidelines for participants to
follow during the event

2m

Higienize as mãos
regularmente
Sanitize your hands
frequently

O uso de máscara é
obrigatório em todo o
recinto do evento
[Incluindo no Parc Fermé]
The use of mask is
mandatory throughout
the event venue
[Including at Parc Fermé]

Mantenha a distância de
segurança entre equipas
Keep a safe distance
between teams

Nota:
Este presente Plano de Contingência estará em permanente atualização consoante
as necessidades assim o imponham.
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