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Odivelas, 12 de Março de 2020
COMUNICADO COVID-19
No seguimento do panorama atual relacionado com o COVID-19 e de
pandemia global, vimos por este meio alertar os clubes para tomaram
rapidamente as diligências que estão ao vosso alcance, de forma a prevenir o
risco de contágio nas vossas unidades desportivas, acautelando a vossa
saúde, auxiliares, atletas e demais. O encerramento destas unidades não é da
competência da Federação, mas sugerimos para o fazerem de modo a evitar a
propagação do vírus.
Têm sido várias as informações por parte da Direção-Geral de Saúde, estamos
em condições de partilhar algumas informações pertinentes.
Preocupados e atentos a tudo o que está a acontecer, mas sem querermos ser
alarmistas, acreditamos que a adopção de comportamentos preventivos é uma
das principais medidas, que está ao alcance de todos nós. Neste sentido, a
frequente lavagem e higiene das mãos e a não exposição junto de
aglomerados populacionais será um dos principais focos de atenção.
A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai vai accionar um plano de
contingência de encerramento de atendimento na nossa sede.
Aproveitamos ainda para informar que as competições desportivas da FPKMT
foram suspensas até ordens em contrário, a fim de evitarmos os aglomerados
populacionais.
No caso de algum agente desportivo estar confirmado com este vírus, vimos
por este meio pedir a vossa colaboração no sentido de nos informarem por esta
via, de modo a que possamos monitorizar a pessoa em questão e alertar as
pessoas ou grupo de risco que teve contacto.
Esta medida visa reunir o máximo de informação para todos estarmos mais
alerta e em comunicação. Os registos ficarão em nossa posse, sendo apenas
divulgados à Autoridade de Saúde local em caso de suspeita.
A adopção de medidas preventivas está ao alcance de todos e como tal
contamos com a vossa compreensão e colaboração!
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