Comunicado 1 - EPIC Trail Run Azores

À medida que o surto pandémico COVID-19 se vai desvanecendo, e a
nova normalidade começa a tomar conta do quotidiano começam-se a
criar expetativas para a organização de eventos.
A organização do EPIC irá abrir inscrições para a prova no dia 18 de
julho 2020.
As diretrizes deste documento poderão estar desatualizadas à data da
consulta, na medida que a regulamentação da autoridade regional se vai
adaptando às circunstâncias.
A organização do EPIC Trail Run Azores irá atualizando as informações
que considerar pertinentes para a realização da prova.

Covid-19 na região Açores
À data da realização deste documento foram detetados na Região 157
casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença
COVID-19, verificando-se atualmente sete casos positivos ativos, dos
quais seis na ilha de São Miguel e um na ilha das Flores.
De momento não há cadeias de contaminação ativas e todos os casos
registados têm origem no exterior da região.
As autoridades regionais têm feito um grande trabalho de despiste ao vírus
para manter a região com o estatuto de covid-free.

Viajar para os Açores
A única forma de chegar à Ilha de São Miguel é por via aérea. As
companhias que viajam para os Açores são a SATA, TAP e Ryanair. De
momento a política de entrada de pessoas na região obriga a que
todos os passageiros tenham que fazer o teste covid.
O teste covid é gratuito e pode ser feito de 2 formas:
A - Na chegada ao aeroporto, com algum tempo de espera.
B - 72 horas antes do embarque. A região tem acordos com algumas
clínicas do território nacional continental para a realização do teste
gratuitamente, ver link abaixo. Deverão trazer o teste imprimido em papel
para apresentar à chegada.

https://covid19.azores.gov.pt/wpcontent/uploads/2020/06/LaboratoriosConvencionadosCovid30062020.pdf?fbclid=IwAR1u5hE
CYDDHmKdJGrLJPaOJPR_127Zy0LU7gKKmf0_guDqKXh313HSbEw4

De realçar que os resultados do teste à chegada serão disponibilizados
(teoricamente) 12 horas após a sua realização por SMS ou outra forma de
contacto. Neste período a pessoa deve manter quarentena.
Alerta - verificamos que na prática não têm sido cumpridas as 12 horas,
por isso quem viaja para a prova de fora da região, deverá ter isso em
conta e vir com a antecedência devida. Aconselhamos a realização do
teste antes da viagem.
Se permanecerem na região sete ou mais dias ao sexto dia terão de fazer
o teste novamente.
Todas as informações regionais atualizadas podem ser consultadas neste
sítio:

https://covid19.azores.gov.pt/
Medidas a adotar para a prova
Uma vez que ainda falta bastante tempo para a realização do evento a
organização do EPIC não irá enumerar, para já, as medidas a adotar nos
dias do evento de 03 a 06 de dezembro.
Tudo indica que tenhamos que adaptar processos como o secretariado,
refeição pós prova, entrega dos prémios, banhos, partidas,
abastecimentos e transportes. Com a devida antecedência os atletas
serão informados.
MAS… o desafio, os trilhos, as vacas, os pastos, as vistas, desde a Janela
do Inferno, a Lagoa do Fogo, o Pico da Vara, as caldeiras das Furnas, Vila
Franca do Campo e todos os outros pontos quentes da prova mantêm-se
inalterados.
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