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Este documento visa estabelecer uma série de recomendações

para a aplicação de medidas preventivas devido à pandemia da

COVID-19 ao segmento de academias de jiu-jítsu afiliadas a

FJJPE. Contém orientações específicas para implantação da 2ª

fase de reabertura do setor a partir do dia 14/09/2020, que deve

ainda respeitar o Protocolo Geral do estado de Pernambuco para

todas as atividades em funcionamento e também o Protocolo de

Esportes.

OBS1: Todas as normas estabelecidas no protocolo da 1ª fase de

reabertura das academias devem ser mantidas, principalmente as

que se referem aos cuidados de higienização do local de treino.

OBS2: Fica autorizado o treino com duplas fixas para o grupo de

alunos que participaram da 1ª fase do protocolo de reabertura.

OBS3: Para os alunos que não ingressaram na 1ª fase ou alunos

novatos, os mesmos deverão ser submetidos ao protocolo 1ª

fase, por um período de 15 dias. Apôs o período de 15 dias

poderão evoluir para a fase Atual do protocolo.
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TREINOS EM DUPLA

Fica autorizado o retorno dos treinos em duplas, entre parceiros fixos  desde que cumpram um 

(1) dos requisitos abaixo :

▪ REQUISITO-1: Tenham sido testados e obtido resultado negativo nos últimos 15 dias.

▪ REQUISITO-2: Que façam parte do grupo inicial de retorno (1ª fase da reabertura) e que não 

tenham apresentado nenhum dos sintomas característicos da covid-19 nos últimos 15 dias.

▪ REQUISITO-3: Convivam no mesmo domicílio familiar e não tenham apresentado nenhum 

dos sintomas característicos da covid-19 nos últimos 15 dias.

OBS4: Continua sendo obrigatório o uso de mascaras.

OBS5: As duplas devem ser fixas durante toda a 2ª Fase.

OBS6: Para que haja alteração das duplas, os integrantes da nova dupla deveram ter cumprido 

um dos requisitos acima e assinarem um termo de responsabilidade.

OBS7: Para os alunos que não ingressaram na 1ª fase ou alunos novatos que cumprirem o 

requisito-1, será permitido o ingresso na 2ª fase.   


