
 
Recomendações para Habilidades em Dupla 

 
Recomendações para Condução de Habilidades na Superfície 
 
A SSI recomenda seguir as diretrizes dos governos para práticas comerciais relativas à prevenção e 
mitigação de riscos associadas ao Covid-19. 
 
A SSI também recomenda seguir a publicação "Covid-19 e Operações de Mergulho" da Divers Alert 
Network – DAN 
 
Se os membros de uma família estão fazendo um programa de treinamento juntos e se sentem 
confortáveis em serem duplas, eles podem executar as habilidades em dupla, usando as técnicas 
tradicionais. Para todos os outros alunos/candidatos, a SSI recomenda a aplicação das seguintes técnicas 
ao conduzir habilidades de superfície durante os programas recreativos SSI. 
Por exemplo, habilidades de auxílio ao dupla, mergulhador em pânico na superfície, reboque de 
mergulhador, etc. 
 
Sempre que possível, o distanciamento social deve ser respeitado. 
 
Se uma habilidade específica requer uma distância mais próxima ou contato direto entre dois ou mais 
mergulhadores, todos os mergulhadores devem manter sua máscara no rosto e os reguladores em suas 
bocas. Isso se aplica a todos os alunos/candidatos, instrutores e assistentes. 
 
Recomendações para Habilidades Fora d’Água: 
 
Durante a configuração do equipamento, desmontagem e verificação do dupla, recomenda-se que os 
alunos mantenham a distância de segurança recomendada localmente um do outro. 
 
Se um aluno precisa de assistência direta para configurar ou colocar seus equipamentos, o aluno, 
instrutor ou assistente devem estar usando seu equipamento de proteção pessoal antes de ajudar. 
 
 
Recomendações especiais para as Habilidades de Superfície de Estresse e 
Resgate de Mergulhadores: 
 
Todos os alunos devem ser informados de que o contato físico com outros alunos e 
instrutores/assistentes é necessário ao participar do Programa de Mergulhador de Estresse e 
Resgate. 
 
Para todas as habilidades e cenários que requerem um socorrista e uma vítima, recomenda-se 
que todos os mergulhadores mantenham a máscara no rosto e os reguladores em suas bocas. 
 
Para a habilidade "Removendo um Mergulhador Inconsciente da Água", recomenda-se que seja 
realizado em terra com todos os participantes usando equipamentos de proteção pessoal. Se 
isso não for uma opção, é recomendado praticar as técnicas adequadas usando um manequim 
ou algo simulando uma vítima (por exemplo, uma roupa seca de mergulho com enchimento) 
que possa representar uma vítima inconsciente. Todos os materiais e equipamentos 
compartilhados devem ser adequadamente desinfetados, antes de outra pessoa poder usá-lo.  



 
Programa React Right 
 
Ao ensinar habilidades do programa React Right (Primeiros Socorros, AED e O2), o 
distanciamento social deve ser respeitado. 
 
Se uma habilidade ou cenário exigir uma distância mais próxima ou contato direto, cada pessoa 
deve usar equipamentos de proteção individual, incluindo luvas. Isso se aplica a todos os 
alunos/candidatos, instrutores e assistentes. 
 
Manequins, barreiras reutilizáveis (ou seja, Pocket Mask), AEDs, Equipamento de Oxigênio e 
todos os materiais e equipamentos compartilhados devem ser adequadamente desinfetados 
antes que outra pessoa possa usá-los. 
 
Se forem utilizados simuladores de pulmões (contra pulmão), eles devem ser substituídos após 
o uso de cada participante. 


