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Esta é a "DIRETRIZ OPERACIONAL” para monitoramento e controle 

epidemiológico de ingressantes no Grande Prêmio de São Paulo – 

Fórmula 1 – 2021. 

Trata-se de instruções e protocolos desenvolvidos por uma equipe 

multidisciplinar altamente qualificada, para garantir ações efetivas de 

vigilância sanitária durante o evento. 

A fim de resguardar a saúde de todos, é fundamental o acompanhamento 

do status vacinal ou profilático de todos os envolvidos (público, pilotos e 

equipes de apoio). Para isso, será utilizada a tecnologia  Chronus i-

Passport®. 
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O Chronus i-Passport® associa  o conceito  do passaporte  aos  

certificados  de vacinação ou profilaxia, criando um passe livre 

digital. 

O Sistema de rastreamento de contato de COVID-19 

(COVID-19 Contact Tracing Blockchain) é uma tecnologia inovadora que 

permite o acesso automatizado ao Autódromo de Interlagos por 

qualquer pessoa imunizada  ou  testada como  negativa, 

minimizando, assim, o risco de propagação da doença. 
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CADASTRO 

A declaração de status de vacinação ou profilaxia será obrigatória. 

O cadastro no aplicativo Chronus i-Passport® deverá ser feito através do link: 

https://passaporte.f1saopaulo.com.br 
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Para se cadastrar você precisará: 

• Documento com foto;

• Comprovante de vacinação COVID-19 completo (duas doses ou dose

única), ou

• Teste negativo para COVID-19 tipo sorológico (até 24 h) ou tipo

molecular RT PCR (até 48 h)*.

*Referência : dia  11/11/2021.

https://passaporte.f1saopaulo.com.br/


CHRONUS  

T IM E  IS  L IFE  

R  

Busque na loja o APP 
CHRONUS® 

NÚMERO DE TELEFONE 
Informe seu número de  
telefone com DDD 

NÚMERO DOCUMENTO 
Informe o número do 
seu documento. 

DOCUMENTO  

IDENTIFICAÇÃO 

E s c o l h a  s e u  
d o c u m e n t o   d e  
identificação, CNS  
ou CPF. 

ENTRAR 
Após informar os seus dados, 
clique em ENTRAR. 

CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO 
Após informar seus dados 
de identificação e clicar 
em ENTRAR,  o usuário 
irá receber um SMS com o 
código de confirmação para  
a u t e n t i c a ç ã o   d o   s e u  
cadastro e seguirá para  
a etapa da FOTO de rosto  
para a identificação do  
Chronus i-Passport®. 

CÓD. CONFIRMAÇÃO 
Informe aqui o código 

recebido  por  SMS. 

TERMOS 
Leia e aceite os Termos de 

Responsabilidade e Política  

de Uso e Privacidade. 

CONFIRMAR 
Clique em confirmar 

REENVIO CÓD. 

Se o seu código de 
confirmação não chegar 
em até 2 minutos, você 
poderá solicitar o reenvio. 

CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO 

 O usuário é o detentor da veracidade das informações declaradas 

no sistema Chronus i-Passport®,  que segue as diretrizes da Lei 

de Proteção de dados. Confira nossa Política de Privacidade 

e Termos de Uso. 
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VACINAÇÃO E TESTES COVID-19 

 

Serão oferecidas vacinação e testagens nas proximidades do Autódromo de 

Interlagos, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Farmácias e Laboratórios 

parceiros. 

 

Após a ativação do aplicativo e o registro do resultado do teste ou  vacina na 

rede homologada pela Mooh Tech, o status de saúde será atualizado no 

Chronus i-Passport® e o usuário saberá se está ou não apto a ingressar no 

Grande Prêmio de São Paulo –Fórmula 1. 

 



QRID - CHRONUS 
QR Code criptografado  
com informações sobre  
vacinas, testes e exames. 

Pass ID 
Código de identificação do seu iPASSPORT. 

NOME 
Nome do  usuário  no  documento  
de profilaxia CHRONUS iPASSPORT. 

CONTA 

Menu de acesso a informações  
do usuário e configurações do app. 

FOTO 
Foto de identificação do 

usuário no documento de  
profilaxia  CHRONUS  
iPASSPORT. 

VALIDADE 

Validade do iPASSPORT 

ACESSO AO AUTÓDROMO 

 

Para ter acesso ao interior do autódromo, todos deverão apresentar a tela do 

Chronus i-Passport®. 
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AUTOMATIZAÇÃO DO ACESSO 

O seu acesso ao autódromo será automatizado a partir da leitura do QR Code. 

Por que Chronus i-Passport®?  

Única tecnologia brasileira com a funcionalidade SCANNER conectado com 

sistemas de catracas ou leitores manuais. 

Mais tecnologia, mais segurança para você. 
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APROVAR 
Botão de confirmação de  
Status OK do usuário. 

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTÓDROMO 

 

Após o escaneamento do QR Code do Chronus i-Passport®, o acesso será 

liberado para: 

 Vacinação completa (Imunizado); 

 Teste negativo para COVID-19 (Não Reagente). 
 
Dessa forma o botão apresentado na parte inferior da tela será APROVAR. 
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REGISTRO DE EXAME DA EQUIPE DE APOIO E PILOTOS 
 

As triagens da equipe de apoio e Pilotos serão registrados no Chronus i-

Passport® para permitir o  monitoramento do status de saúde de todos os 

envolvidos no evento e atender demandas de vigilância em saúde das autoridades 

de fiscalização local. 
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COVID 

 
BOLHAS DE SEGURANÇA 

O uso do Chronus i-Passport® permite a criação de "bolhas" de segurança 

profilática,  promovendo ambientes seguros com o mínimo de risco de propagação 

da COVID-19.  

O App  possibilitará o mapeamento vacinal e epidemiológico das pessoas pela 

tecnologia de geolocalização pós evento.  

Os participantes da Fórmula 1 receberão mensagem de celular 14 dias depois do 

evento contendo questões relacionadas aos sintomas de COVID-19 pós exposição.  

Os dados obtidos serão essenciais para levantamento e análise de informações 

relacionadas à vigilância em saúde, sem a identificação do usuário, apenas 

para atender demandas de relatório pós evento das autoridades sanitárias.  
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COMISSÃO TÉCNICA CIENTÍFICA 
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Henrique D’almeida, Engenheiro de Software 

Sócrates Ornelas, MD, PhD, Patologista Molecular 

Michelle Dias de Lima, MD 

Thatiane Lima Sampaio, PhD, Virologista/Epidemiologista 

Cláudia Natercia Rocha Lima, MSc, Biologista Molecular 

Victor Hugo Pereira Gonçaleves, PhD, Advogado 

REDE COLABORADORA 

Farmácias Laboratórios 

APOIO 



CHRONUS 

#iPassport 
PROPHYLAXIS PASSPORT 

Cnpj: 28.070.032/0001-82 
AV. Paulista, N˚ 854 - Bela Vista São Paulo/SP  

CEP: 01.310-100  
contato@moohtech.com 
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