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COMUNICADO COVID-19
A Federação Paulista de Karate zelando pela saúde e bem estar dos nossos associados por meio desta
anuncia que agirá em total conformidade com as regras de contenção ao COVID-19 estabelecidas até o
presente momento pelo governo do estado de São Paulo.
Como informado anteriormente, fica adiada a 2º Etapa Classificatória do Campeonato Paulista – Ibaté, do
dia 21.03 para o dia 19.04, porém, até novas determinações as outras datas previstas no calendário 2020
da Federação Paulista de Karate estão mantidas e serão reavaliadas semanalmente de acordo com as
determinações e ações do governo do estado.
Assim, cabe a cada um de nós trabalharmos diariamente para evitarmos ao máximo a disseminação deste
vírus e fazermos nossa parte para atravessarmos o mais rápido e sem traumas maiores esse momento.
Nos eventos FPK fica estabelecido:
- Disponibilidade de álcool Gel em todos os eventos
- Higienização constante das áreas de luta
- Maior rigor no acesso de pessoas as áreas de lutas
- Maior Rigor na higiene dos equipamentos de luta
- Suspensão temporária dos campeonatos dos atletas em grupo de risco categorias determinados pelo
Ministério da Saúde. Todas as categorias PCD e Masters acima de 55 anos (Kata cat. 57 a 62) e
(Kumite 223 a 231)
Aos professores e alunos que mantiveram suas rotinas de treinamentos a Federação Paulista de Karate
pede que redobrem a atenção e aumente o rigor com a higiene básica.
- Todas as academias devem disponibilizar álcool gel
- Professores higienizem os tatâmes antes e após o treino com água sanitária
- Todas as aulas com portas e janelas abertas
- Ao chegarem na academia, primeiramente devem dirigir-se ao banheiro e fazer a higienização com
sabonetes das mãos
- Higienize seus equipamentos e acessórios de treino com álcool gel
- Evite compartilhar equipamentos e acessórios
- Por enquanto, nada de abraços e apertos de mãos
- Disciplina, Bom senso, Conscientização e Higiene cabem a todos
- Os alunos que apresentarem sintomas de gripe, não compareçam aos treinos e comunique o professor
Cabe a cada um de nós contribuirmos com todo empenho e da melhor forma para que toda sociedade
atravesse o mais rápido possível esse momento difícil. O adversário de cada um de nós é o mesmo e nós
precisamos estar juntos para vencer essa luta!
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