GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DO ESPORTE/PARANÁ ESPORTE
PREFEITURA DE LONDRINA
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LONDRINA
9º JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVO DO PARANÁ

NOTA OFICIAL Nº 001/2021 – DE/CER/CPD/PARAJAPS
A Diretoria de Esporte e as Coordenações de Esporte Rendimento e do Paradesporto, no
uso de suas atribuições legais:
DIVULGAM AS INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME RT PCR
De acordo com o regulamento do PARAJAPS 2021, todas as pessoas que forem aos
jogos deverão realizar o EXAME RT PCR, o qual será fornecido pela Secretaria de Saúde
do Estado do Paraná.
Os procedimentos para realização do exame seguem abaixo.
Todos os municípios participantes deverão entregar a 2021_FICHA TESTE COVID
disponibilizada no site com os dados completos de todos os integrantes de sua
delegação (atletas, técnicos, dirigentes, acompanhantes, motoristas, jornalistas e
outros). Estas fichas deverão ser encaminhadas pelo e-mail que consta no artigo
regulamento geral artigo 29 parágrafo 1º até a data de 12 de outubro de 2021 às
18h00.
A Paraná Esporte fará o contato com a Secretaria de Estado da Saúde para a liberação
dos exames.
Os exames serão realizados na terça-feira e quarta-feira anterior ao evento (dias 26 e
27 de outubro). Cada pessoa será contatada por e-mail ou SMS informando a data,
horário e local do seu exame/teste. Importante estarem atentos a seus e-mails e
celulares nos dias que antecedem os testes.
Se houver caso positivado, a pessoa não poderá estar presente nos jogos. No caso
de se tratar de modalidades coletivas, toda a equipe estará impedida de
comparecer ao evento. Nestes casos, a PARANÁ ESPORTE deverá ser informada
para tomar as providências cabíveis operacionais e financeiras para o evento.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Curitiba, 07 de outubro de 2021.
Cristiano Barros Homem d’El Rei
Coordenação de Esporte
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