Protocolo Extraordinário de Imprensa para o Centro de Treinamento Time
Brasil
Este é o Protocolo Extraordinário de Imprensa para o retorno das
atividades presenciais no CT Time Brasil em ambiente de pandemia de COVID19. O documento visa estabelecer orientações e regras de conduta para o
atendimento à imprensa durante o treinamento dos atletas nas instalações
esportivas

gerenciadas

pelo

Comitê

Olímpico

do

Brasil,

respeitando

rigorosamente o Protocolo de Retorno do CT Time Brasil e o Guia para a
Prática

de

Esportes

Olímpicos

no

Cenário

da

COVID-19

(https://www.cob.org.br/pt/cob/home/guia-esporte-covid).
Desta forma, o COB procura se adequar às novas normas de convívio
social e profissional, administrando quaisquer riscos. Ainda que a pandemia
venha a ser controlada, o retorno às atividades será progressivo, exigindo
procedimentos rígidos de controle e segurança.
Sendo assim, todos os treinamentos serão fechados aos profissionais de
imprensa, com captação de imagens feita pela equipe de comunicação do
Comitê Olímpico do Brasil e distribuição aos veículos interessados.
O COB utilizará seus canais oficiais para a distribuição de conteúdo, a
fim de abastecer a imprensa com materiais e informações.
Durante os treinos, os profissionais da Comunicação do COB estarão
orientados a cumprir e respeitar as orientações de isolamento, cuidados e
higiene – como uso de máscara e álcool gel –, além de todas as determinações
previstas no Protocolo de Retorno do Centro de Treinamento Time Brasil.
Por fim, estamos estudando a possibilidade da realização de entrevistas
com porta-vozes do COB na área externa do CT (estacionamento), mantendo
uma distância de mais de 2 metros entre as equipes de imprensa e os
entrevistados. Para isso, os profissionais da equipe de imprensa deverão estar
com todo o equipamento necessário para este tipo de entrevista, além de fazer
uso de máscaras e de se submeter aos demais procedimentos de segurança
contra a contaminação. Essas entrevistas seriam realizadas sob demanda e
com hora marcada. Em caso de interesse, entrar em contato através do
@imprensa@cob.org.br.

