Confira os protocolos de segurança que
serão adotados durante o evento para
garantir a saúde e bem-estar de todos!

> Antes de chegar (obrigatório)
• Confirmação da vacinação completa contra COVID-19 conforme idade,
estado clínico ou profissão, com três,
duas ou dose única
• Testagem diária para detecção do antígeno viral
• Triagem clínica por meio de aplicativo de saúde
• Controle de temperatura na entrada

> No local do evento
• D
 esinfecção prévia do estabelecimento, seguindo as diretrizes sanitárias recomendadas pelos órgãos
pertinentes.
• V
 entilação natural, sempre que possível, e higienização rigorosa do
ar-condicionado nas áreas climatizadas, conforme recomendação da
vigilância sanitária
• H
 igienização frequente das mãos
com álcool 70% (dispositivos estarão amplamente distribuídos, assim
como frascos individuais).
• F
 ornecimento de Kit composto por
3 (três) máscaras com alto poder de
filtragem e com maior durabilidade
para uso contínuo nos ambientes internos, exceto nos espaços destinados a hidratação e alimentação
• D
 istribuição de Guia de Boas Práticas e Segurança Sanitária com
orientações e detalhamento de todos os procedimentos de segurança
aplicados ao longo do evento

• S
 erá cumprido o distanciamento de
1,0m para todos os locais em que tenham formação de filas, como acessos, triagens, balcões de atendimento, assentos, sanitários entre outros
ambientes.
• O
 cupação de 70% da capacidade
das áreas de auditório e alimentação, sendo a autorização em setembro de 2021 para ocupação de 80%.
(usamos na ABRAS, podemos confirmar como está atualmente, mas
acho que em percentual é bem melhor do que quantidade)
• E
 quipamentos de Tradução para palestras em outro idioma, higienizados e embalados individualmente.
• H
 igienização em todos os ambientes e equipamentos, ao início e término de cada dia e intensa limpeza
de áreas comuns durante o período
de funcionamento.

> Sobre Alimentação, Bebidas e espaços
para fumantes
• D
 istanciamento recomendado entre
assentos
• Barreiras físicas entre os participantes
• T
 odos os utensílios para alimentação,
como pratos, copos, talheres e guardanapos descartáveis, estarão embalados em um kit para uso individual.
• O
 s espaços para fumantes serão sinalizados e sua utilização respeitará
as boas práticas e distanciamento.

Nota: a depender da evolução da pandemia e dos regulamentos sanitários esse Protocolo poderá
sofrer atualizações até a data do evento.

