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CUIDADOS E PROTOCOLOS SOBRE O COVID-19
>> MONTAGEM E DESMONTAGEM
• Obrigatório o uso de máscaras de demais proteções (EPIs)
para todos que estiverem trabalhando no Evento.
• Medir diariamente a temperatura tanto de Montadores,
fornecedores, colaboradores e staff, através de termômetro e ao
constatar temperatura acima de 37.8ºC, impossibilitar o acesso a
toda área do Evento.
• Identificação através de selos coloridos adesivados
no crachá da medição da temperatura.

>> SALA DE TRIAGEM - DISTANCIAMENTO SOCIAL
• Distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas nas filas de acesso
ao Evento.
• Utilização de medição de temperatura.
• Salas para isolamento de visitante ou staff que apresentar sintomas.
• Unidade móvel de saúde para atendimento e deslocamento rápido,
se houver necessidade.

• Totens e dispensers de ÁLCOOL EM GEL.

• Tapetes sanitizantes com Hipoclorito de Sódio a 2% para
higienizar os calçados nas entradas.

• Tela informando instantaneamente a quantidade de público
presente na feira.

• Contagem e restrição de FLUXO DE PESSOAS:
Área do Evento, 14.000,00m² com até 1.700 pessoas simultâneas,
obedecendo à autorização do decreto 617/2020 do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul.
• Utilização de Cercas Metálicas e Unifilas, para DIRECIONAMENTO
DO PÚBLICO.

>> CREDENCIAMENTO
• CREDENCIAMENTO ANTECIPADO, Online com Credenciais impressas
pelo próprio visitante com entrega de Porta Crachás, no acesso.
• Disponibilização de LINK para efetuar o CREDENCIAMENTO
PRESENCIAL através do Celular do visitante.

• LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS para liberar o acesso.

• ADESIVAGEM DO PISO do corredor da passarela de acesso ao Centro
de Eventos com distanciamento de no mínimo 2m.

• TOTENS INFORMATIVOS contendo Regras Sanitárias vigentes.

Todos os casos suspeitos de COVID 19 serão notificados através da equipe de emergência
médica que estará no local, fazendo o primeiro atendimento para estes casos e emitindo o
relatório de atendimento. A secretaria de saúde poderá entrar em contato com os usuários
que apresentarem casos suspeitos.

>> HIGIENE PESSOAL
• Visitantes terão permissão de entrada somente utilizando MÁSCARAS
pessoais, que devem trazer consigo. A MÁSCARA é para uso permanente
no Evento. Deve-se usar MÁSCARAS em todas as atividades.
• A HIGIENIZAÇÃO frequente das mãos com álcool gel 70% antes e depois
de cada atividade, será estimulada.
• Instruir os colaboradores sobre as etiquetas de prevenção, incentivando a
lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por no mínimo 20
segundos, bem como orientando para não cumprimentar pessoas com apertos
de mão, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.

>> HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
• A HIGIENIZAÇÃO com álcool dos móveis, equipamentos e objetos deverá
ser feita antes e depois do uso esta responsabilidade é de ordem expressa
do expositor.
• Os Aparelhos de AR CONDICIONADO, deverão ter manutenção diária
do Sistema.
• O LIXO será removido durante todo o funcionamento do Evento, usando
procedimentos seguros.
• PISOS, BANHEIROS E TODOS OS AMBIENTES, Equipamentos,
Móveis e Objetos serão higienizados com frequência durante todo o horário
de funcionamento, antes e depois de cada atividade, e inclusive, antes da
abertura e após o fechamento.
• Todos os funcionários são responsáveis por realizar a HIGIENIZAÇÃO DOS
SEUS EQUIPAMENTOS, tais como rádios, telefones, teclados, espaços e
superfícies de uso comum como vestiários, maçanetas, mesas, etc., após seu
uso, utilizando álcool em gel 70% disponível.

>> CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
• USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS durante todo o funcionamento do
Evento, sugerindo sua substituição a cada 2 horas de uso.
• Disponibilizar LIXEIRAS dedicadas exclusivamente para descartar as
máscaras substituídas.
• TOTENS E DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL espalhados pelos
corredores.
• DIÁRIAMENTE, antes da abertura ou ao final do expediente, todas as
áreas comuns, corredores, portas, elevadores, banheiros, grades,
corrimãos, mesas e assentos das instalações e demais superfícies
SERÃO LIMPOS E DESINFETADOS com produtos aprovados pelos
órgãos competentes.
• Terminantemente PROIBIDA as ações de divulgação com personagens
e PANFLETAGEM nas Circulações do Evento.

• Ruas com FLUXO EM
DUAS MÃOS, com
adesivos no piso indicando
o distanciamento mínimo
2m.
• CIRCULAÇÕES
ALARGADAS, com ruas
principais de 6m e 7m e
secundárias de 4m e 5 m.

•
•

ENTRADA E SAÍDA de VISITANTES exclusivas.
ENTRADA E SAÍDA de EXPOSITORES e STAFF exclusivas.

>> SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO
• Realizada via ON LINE, e transmitida nos Telões
e Videwalls espalhados pelo evento.

>> COMUNICAÇÃO
• Todos os Ambientes comuns terão cartazes com as principais
medidas e recomendações.
• Elaborar CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO que transmitam
segurança de forma efetiva e eficaz para públicos e todos os
demais envolvidos, na prevenção à Covid-19.

• Funcionários devem receber a CAPACITAÇÃO para a utilização
adequada de EPIs e cumprimento das orientações.

>> MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
• Público, Expositores e Staff devem ter a TEMPERATURA
CORPORAL MEDIDA na Entrada e na Saída. Quem estiver com a
Temperatura acima de 37,8º, não poderá acessar o evento.

• Será criado um AMBIENTE EXCLUSIVO para separação, atendimento e encaminhamento de
pessoas que apresentarem sintomas.

>> ESTANDES / EXPOSITORES
Cumprir integralmente com as determinações do PROTOCOLO SANITÁRIO.
• Utilização de DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL
no interior do Estande.
• CAPACIDADE MÁXIMA de 1 pessoa para cada 2 metros quadrados.
Ex: 6 pessoas / 12,00m².

• Adquirir os EPIs necessários.

• LIMPEZA frequente das mesas, teclados, Mouses,
computadores e demais periféricos.

• Proibição de oferta de bebidas e alimentação nos estandes.

>> ESTANDES DE ATENDIMENTO DA PROMOTORA
• Estandes com entrada e saída separadas dotados de TAPETES
SANITIZANTES.
• Utilização de TOTENS E DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL
em todas as áreas de atendimento e estações de trabalho.
• Não permitir AGLOMERAÇÕES nos acessos ao atendimento realizando a
marcação de piso de modo a garantir o distanciamento de 2m, até que os
indicadores de saúde sejam normalizados.
• Em frente aos balcões de atendimento deverão ser instaladas BARREIRAS
FÍSICAS e sinalização no piso de forma a manter o distanciamento de pelo
menos 1,5m entre visitante e atendente. Capacidade máxima de 1 pessoa
para cada 2 metros quadrados.

Todos os ATENDENTES E STAFF são responsáveis pela HIGIENIZAÇÃO DOS SEUS
EQUIPAMENTOS, tais como rádios, telefones, teclados, espaços e superfícies de uso
comum como vestiários, maçanetas, mesas, etc., após o uso, utilizar álcool em gel 70%.

>> AUDITÓRIO
•
•
•

• Primar por espaços abertos e ventilados.
• Deve-se manter DISTANCIAMENTO de 2m entre pessoas sentadas.
• As Posições na FILAS E ASSENTOS serão demarcados a fim de
incentivar as pessoas a respeitarem o distanciamento social.

•
• Obrigatório o uso de MÁSCARAS em todas as atividades.

• Disponibilizar ÁLCOOL EM GEL 70% nas entradas, saídas e no
Interior.
• A HIGIENIZAÇÃO com álcool dos móveis, equipamentos e objetos
deverá ser feita antes e depois de cada palestra; a programação terá
intervalo suficiente entre sessões para higienização completa do
ambiente.
• PISO e todo o ambiente, equipamentos, móveis e objetos serão
higienizados com frequência durante todo o horário de
funcionamento, antes da abertura, nos intervalos de palestras e após
o fechamento das atividades.

• APARELHOS DE AR CONDICIONADO com manutenção e limpeza
diárias.

• Organizar de forma escalonada a ENTRADA E SAÍDA DE
PÚBLICO.

>> SANITÁRIOS

• ACESSO controlado por fila única.

• MARCAÇÃO DE PISO com distanciamento de 2m.

• DISPENSERS de álcool em gel.

• Utilização obrigatória de PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL.
•
•

• Equipes de limpeza para a higienização dos sanitários.

•

>> PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

• Seguindo o decreto 617/2020 a Mercopar não disponibilizará praça de
alimentação exclusiva. As empresas de alimentação alocadas no parque
estarão prestando seus serviços normalmente, respeitando os
protocolos.

