
PROTOCOLO  DE  MEDIDAS

DE  PREVENÇÃO

À  COVID-19



Medidas de saúde serão adotadas para que expositores, visitantes e equipes 

estejam protegidos ao participarem da FIMMA Conexões e Negócios, 

preservando a saúde de todos os presentes e da comunidade de Bento 

Gonçalves. 

Este manual é baseado no atual cenário (Novembro/20), e em protocolos 

determinados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura 

de Bento Gonçalves, afim de realizar uma feira próspera e segura para todos. 

Conforme novas determinações poderá ser alterado e atualizado a qualquer 

momento.

Para que tenhamos uma feira de sucesso em todos os âmbitos, a Organização

da FIMMA Conexões e Negócios solicita que sejam cumpridas as instruções 

a seguir.
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- Obrigatório o uso de máscaras e demais 

proteções (EPI’S) para todos que estiverem 

trabalhando no evento; 

- Aferição diária da temperatura de todos os 

presentes, através de termômetro digital e ao 

constatar temperatura acima de 37,8ºC, 

impossibilitar o acesso a toda área do 

evento;

- Totens e dispensers de álcool em gel;

- Distanciamento mínimo de 2 metros entre 

as pessoas nas filas de acesso ao evento.

- Tapetes sanitizantes com Hipoclorito de 

Sódio a 2% para higienizar os calçados nas 

entradas;

- Para os expositores e representantes 

cadastrados no painel do expositor, a 

credencial convencional deve ser retirada 

por uma única pessoa da empresa;

- Não haverá credenciamento fora do 

painel do expositor (área restrita) para 

representantes, expositores e serviços.

MONTAGEM E DESMONTAGEM
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Uso obrigatório
de máscara

Aferição de temperatura

Distanciamento mínimo
de 2 metros
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- Distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas nas filas de acesso ao evento;

- Aferição de temperatura; 

- Salas para isolamento para aqueles que apresentarem sintomas; 

- Unidades móveis 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.

- Cartaz indicando capacidade de público no local (PPCI e distanciamento social);

- Será permitida a circulação máxima de pessoas simultâneas conforme protocolo do período de 

realização da feira. Caso necessário, pode-se aderir a turnos de visitação priorizando o atendimento do 

maior número de visitantes possível, obedecendo à autorização do decreto 617/2020 do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

- Utilização de unifilas e adesivos de piso para direcionamento do público.

SALAS DE TRIAGEM - 
DISTANCIAMENTO SOCIAL

TETO DE OCUPAÇÃO
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- Credenciamento antecipado on-line 

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 / QR Code 

para liberar o acesso; 

- Adesivagem do piso com distanciamento 

de no mínimo 2 metros para acesso ao 

evento; 

- 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. 

CREDENCIAMENTO

Adesivagem do piso para
distanciamento

Acesso por código de barra/
QR Code

Credenciamento através do
celular do visitante



- Visitantes terão permissão de entrada somente utilizando máscaras pessoais, que devem levar con-

sigo. A máscara é para uso permanente no evento. Deve ser usada em todas as atividades; 

- A higienização frequente das mãos com álcool gel 70% antes e depois de cada atividade, será 

estimulada; 

- Instruir colaboradores sobre a etiqueta respiratória, de higiene e 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. 

HIGIENE PESSOAL
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Higienização frequente
com álcool gel 70%

Uso obrigatório de máscara pessoal
em todas as atividades

Não cumprimentar pessoas
com contatos físicos



- A higienização com álcool dos móveis, equipamentos e objetos deverá ser feita antes e depois 

do uso;

- 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, inclusive antes da abertura e após o fechamen-

to, e antes e depois de cada atividade. 

- 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, maçane-

tas, mesas, etc., após seu uso, utilizando álcool em gel 70% disponível.

- 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;

- Ruas com fluxo único (até 2 metros), e ruas com fluxo em duas mãos (mínimo 4 metros) com 

adesivos no piso indicando distanciamento e sentido;

-Totens e dispensers de álcool gel espalhados pelos corredores;

HIGIENIZAÇÃO DE
AMBIENTES

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
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- Entrada e saída de visitantes exclusivas;

- Entrada e saída de expositores e staff exclusivas; 

- Diariamente, antes da abertura ou ao final do expediente, todas as áreas comuns, corredores, portas, 

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.

COMUNICAÇÃO
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- Todos os ambientes comuns terão 

cartazes com as principais medidas e 

recomendações;

- Funcionários devem receber a 

capacitação para a utilização adequada 

de EPI’S e cumprimento das 

orientações; 

- Elaborar campanhas de comunicação que 

transmitam segurança de forma efetiva e 

eficaz para públicos e todos os demais 

envolvidos, na prevenção à Covid-19.

- Afixar na entrada dos estandes ou 

ambientes e em locais estratégicos, 

indicação do número máximo de 

pessoas permitido no ambiente, 

respeitando o distanciamento interpessoal 

mínimo de 2 metros (teto de ocupação) e 1 

pessoa a cada 4 metros quadrados 

(Exemplo: estande de 12m² = 3 pessoas).



- Público, expositores e staff devem ter a temperatura corporal medida na entrada; 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.

- Os visitantes devem evitar o carregamento de volumes desnecessários. Em caso de necessidade, 

guarda-volumes estarão à disposição com equipe devidamente protegida e limpeza adequada 

após cada uso;

- Disponibilizar pessoal utilizando luvas e máscaras para higienizar os nichos e chaves a cada uso com 

álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

- Recomenda-se dispor de produtos (álcool a 70% nas formas disponíveis - líquida, gel, spray, espuma 

ou lenços umedecidos, lenço, sprays ou outros produtos desinfetantes) para desinfetar previamente 

bolsas, malas e outros volumes a serem guardados.

MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DE SAÚDE
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GUARDA-VOLUMES



- Utilização de dispensers de álcool gel  

no interior do estande; 

- Capacidade máxima de 1 pessoa para 

cada 4 metros quadrados. Ex: 3 pessoas / 

12m²;

- Ter cartaz informativo com a capacidade 

máxima de pessoas ao mesmo tempo no 

estande; deve estar contabilizado equipe de 

trabalho;

- Adquirir os EPI’s necessários; 

- Cumprir integralmente com as 

determinações do protocolo sanitário; 

- Limpeza frequente das mesas, teclados, 

Mouses, computadores, móveis e demais 

produtos em exposição;

- Proibição de oferta de bebidas e 

alimentação nos estandes, a não ser que 

sejam embalados individualmente.

ESTANDES | EXPOSITORES
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- 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 2 metros, 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 1,5 metro entre visitante e atendente. Capaci-

dade máxima de 1 pessoa para cada 2 metros quadrados;

- Todos os atendentes e staff 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%.

ESTANDES DE ATENDIMENTO

DA PROMOTORA 
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26 A 29 |  ABRIL |  2021
SEG A QUI |  13h ÀS 19h

|  FEIRA INTERNACIONAL DE
FORNECEDORES DA CADEIA
PRODUTIVA MADEIRA E MÓVEIS

FEIRA PRESENCIAL

Bento Gonçalves -  RS

|  INOVAÇÃO

APLICADA

ESCOLA ON-LINE

27 A 29 |  ABRIL |  2021
TER A QUI |  9h ÀS 12h

|  GERAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO
DE CONTEÚDO

CONGRESSO PRESENCIAL

Bento Gonçalves -  RS

REALIZAÇÃO

Rua Avelino Luiz Zat, 95 - 3º andar - Centro Empresarial Bento Gonçalves
Fenavinho - Bento Gonçalves - RS - Brasil - CEP 95703-365

https://fimma.com.br/inova
https://fimma.com.br/summit
https://fimma.com.br/conexoes

