
   
 

PERÍODO DE ACLIMATAÇÃO: 28 de fevereiro a 03 de março 

PERÍODO DE COMPETIÇÃO:  04 de março a 06 de março   

CONTATO PARA EMERGÊNCIAS E 
DÚVIDAS MÉDICAS: 

Dr. Roger de Otero (de 28 Fevereiro a 13 Março) 
+55 48 99942 9409 — medico@remobrasil.com 

HOSPITAL PARA CASOS DE COVID: Hospital Samaritano (Hospital Oficial do Evento) 
Rua Bambina, 98 
Botafogo – Rio de Janeiro 

Nenhum público será permitido no local do evento. 
Se você tiver qualquer sintoma da COVID-19, informe seu chefe de equipe imediatamente. 

 
FALE COM SEU CHEFE DE EQUIPE 
 Todos devem preencher o Questionário de Saúde Pré-Evento para poderem entrar no local do evento. 
 Todos devem preencher o formulário online diário de sintomas até 30 min antes de deixar o hotel. 

REGRAS BÁSICAS 
 O uso de máscara facial é obrigatório em todas as áreas do evento. 
 Mantenha pelo menos 1,5 metros de distância de outras pessoas. 
 Higienize suas mãos regularmente. 

SERVIÇO DE TRANSPORTE 
 O transporte até a raia será definido com antecedência e organizado em grupos fixos. 

CREDENCIAMENTO 
 O credenciamento só pode ser feito pelos Chefes de Equipe das Federações Nacionais. 

INFORMAÇÕES DIÁRIAS 
 Todas as informações serão divulgadas sem o uso de papel, através dos canais de comunicação 

oficiais - grupos de WhatsApp e páginas da web: www.remobrasil.com e www.worldrowing.com.  

PESAGEM DE ATLETAS 
 Para a pesagem, apenas uma equipe pode entrar na área de pesagem por vez. 

SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS 
 Os vestiários e chuveiros poderão estar fechados durante todo o evento. Isso vai depender dos 

regulamentos locais no momento do evento. 

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 
 A entrega da medalhas será sem contato. Mesas de medalhas serão preparadas na frente dos atletas. 

Os atletas serão chamados e pegarão suas próprias medalhas. 

ÁREA DE AQUECIMENTO 
 Os atletas são responsáveis pela desinfecção da manopla e do assento antes de começar a remar.  

O Comitê Organizador fornecerá desinfetantes adequados. 

PLANO DE PROTEÇÃO COVID-19 

GUIA DO PARTICIPANTE


