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Convidados 
Evento sem público  

Entrada exclusivamente pela Rua Visconde de Taunay, nº 508 

Exame de Covid-19: obrigatoriedade apresentação exame/laudo de Covid-19: RT-PCR, sorológico ou 
teste rápido com laudo.  

Validade exame: obrigatoriamente feito entre 26/8 e 1/9 (ou mais recente) para todos concorrentes 
de outros clubes e Estados, tratadores, proprietários de cavalos (nome no passaporte), 
acompanhantes e/ou outros profissionais envolvidos.  

Critérios portaria e acompanhantes   

O laudo negativo de Covid deve ser apresentado na portaria para liberação de entrada.  

A portaria terá uma lista dos inscritos e acompanhantes autorizados: concorrentes, instrutores, tratadores, 
1 acompanhante para cada atleta menor de 18 anos, proprietário do cavalo. 

Exceto para concorrentes inscritos no concurso (lista à parte), todos os outros devem enviar 
nomes completos no e-mail chsa85anos@chsa.com.br com os seguintes dados: 

a) Nome do solicitante para liberação na entrada 
b) Nome do concorrente menor de idade 

Aferição de temperatura: Todos terão sua temperatura aferida (máximo 37ºC).  

Pulseiras obrigatórias: todos sem exceção devem usar pulseiras de identificação que serão colocadas 
no acesso da portaria.  

Acomodação tratadores: Obrigatório solicitar 01 quarto de sela para no máximo 02 tratadores. Não 
será permitido alojamento de mais de dois tratadores por quarto. 

Rodízio de permanência: A entrada e permanência de atletas convidados será por turnos: manhã e tarde 
conforme inscrição nas provas. Após a participação pedimos que deixem o clube para que outros possam 
competir.   

Limpeza e Higienização: O Clube instituiu protocolos de limpeza em todos setores do clube e mantém 
álcool em gel 70% disponível em pontos estratégicos. 

Máscara: É obrigatório o uso de máscara para todos sem exceção.  

Aglomeração proibida: Solicitamos que evitem aglomerações e respeitem o distanciamento social.  

Cartazes: Cartazes informativos higiene e prevenção Covid-19 e placas de distanciamento social estarão 
dispostos em locais estratégicos.  

Equipe médica: CHSA     

Fiscalização: Orientadores devidamente identificados permanecerão à disposição para esclarecer 
dúvidas sobre as regras bem como, se necessário, solicitar o cumprimento.  


