Protocolo de
Segurança
GRAMADO SUMMIT 2021

JUNTOS FAREMOS
UM EVENTO SEGURO.
BORA?
- Uso obrigatório de máscara por todos os participantes, expositores,
visitantes, staff do evento em todas as dependências e em todos os
momentos (montagem, evento e desmontagem), não sendo permitida
a circulação sem máscaras.
- Na entrada do evento, será entregue um kit contendo uma máscara de
proteção e álcool em gel, devidamente higienizado, para os participantes.
- Ao chegar no evento, todos os participantes terão suas temperaturas
aferidas. Caso apresentar sintomas gripais ou febre, não será permitida
a entrada. As informações de temperatura dos participantes serão
armazenadas por 60 dias.
- Haverá tapetes sanitizantes em todos os acessos de ingresso na feira e uma
equipe responsável pela reposição de produtos nos mesmos.

CREDENCIAMENTO
- O credenciamento será feito pelo próprio participante, a partir da leitura
de um QR code enviado previamente por e-mail.
- Espelhos de crachá higienizados para inserção de documento impresso
dos participantes serão disponibilizados de forma opcional no hall de
credenciamento. Caberá ao participante retirar o seu crachá e inserir o
documento no espelho.
- Serão disponibilizados alguns proﬁssionais para atendimento de demandas
pontuais e problemas ocasionais dos participantes em relação ao
credenciamento.
- Os tótens de atendimento serão operados pelo staff e não pelos
participantes.
- Haverá demarcação de locais de espera no chão.

PALESTRAS
- Nas plenárias, as cadeiras respeitarão o distanciamento de dois metros
umas das outras. Cada participante ocupará um espaço de no mínimo
quatro metros quadrados.
- Ao término das palestras nos palcos, será deﬁnida uma ordem de saída,
coordenada pelo mestre de cerimônias e pelas recepcionistas.

A FEIRA
- Os corredores da feira de negócios respeitarão uma largura de quatro metros.
- Os estandes serão construídos de maneira arejada para evitar aglomerações.
- Será ﬁxada na entrada dos estandes ou ambientes, a indicação do número
máximo de pessoas permitido no ambiente, respeitando o distanciamento
interpessoal mínimo de dois metros (teto de ocupação).

A FEIRA
- Serão disponibilizadas lixeiras de pedal com sacos plásticos, em vários
pontos da feira, contemplando algumas especíﬁcas para máscaras
descartáveis (lixeiras identiﬁcadas).
- Haverá higienização de pisos e cadeiras, sob forma de pulverização com
álcool 70% ou preparações sanitizantes de efeito similar.
- Tótens de álcool em gel estarão posicionados nas entradas e nos corredores
para que todos os participantes o utilizem.
- Estandes terão álcool em gel para uso dos visitantes.
- Haverá equipe de proﬁssionais encarregados exclusivamente da supervisão
de distanciamento e observação dos protocolos, que trabalhará
deslocando-se nos vários ambientes da feira.
- Portões do pavilhão serão deixados abertos para circulação de ar.
- Não será utilizado ar condicionado.
- A coleta do lixo será realizada por empresa especializada.
- Haverá ambulância com proﬁssionais devidamente protegidos para
atendimento de casos suspeitos ou mal estar durante o evento.

BANHEIROS
- Banheiros serão monitorados por proﬁssionais de higiene especializados
e treinados, devidamente protegidos por roupa, luvas, máscaras e faceshield,
responsáveis pela higienização dos mesmos a cada duas horas.
- Os proﬁssionais dos banheiros serão responsáveis pelo controle da
capacidade nos mesmos, cuidando da ﬁla e do distanciamento mínimo
das pessoas.
- Serão disponibilizados produtos de higienização pessoal: papel, sabonete
líquido e álcool em gel nos banheiros.
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