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PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES 

MEDIDAS DA ÁREA DE EVENTOS SALÃO CHURRASQUEIRA 

 “Eventos Sociais” 

 

 

Protocolo obrigatório que institui o “Sistema de 

Distanciamento Controlado” para fins de 

prevenção e enfrentamento à pandemia causada 

pelo SARS-Cov-2 no Estado do Rio Grande do Sul: 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a maior parte da população mundial imposta a praticar lockdown, isolamentos e 

distanciamento social, bem como o fechamento de indústrias e comércio em geral, instalou-se um 

caos na rotina do planeta. 

 Parece que a normalidade esta muito longe ainda, e certamente tenhamos um “novo 

normal”. 

 As razões pelas quais alguns países conseguiram diminuir, controlar ou até mesmo 

interromper o ciclo da pandemia, foram várias, mas em todos, estudos profiláticos rigorosos 

foram implementados. 

 O setor do entretenimento necessita de alto grau de prevenção, pois o mesmo reúne 

locais considerados de risco muito alto de contágio e este protocolo poderá ser aplicado para 

aumentar em muito a prevenção à Covid-19 entre outras doenças.   

 Estudos e pesquisas recentes apontam que a imunodepressão pode ser causada pelo 

isolamento social, acelerando em até oito vezes o agravamento de doenças cancerígenas e 

cardíacas. No entanto, quando se tem acesso ao entretenimento, existe produção de oxitocina e 

serotonina em nosso organismo atuando contra a depressão.  

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

OBJETIVOS 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo propor uma série de medidas com o intuito de 

estabelecer um avançado protocolo de profilaxia com um alto nível de desinfecção. 

 A partir da necessidade mundial por ambientes mais seguros em relação a pandemia 

decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), a Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre (RS), 

paralisou suas atividades, cancelando eventos marcados e agora vem propor uma aceleração na 

abertura de seu segmento e outros. 

 Apresenta, portanto, as medidas para abertura de eventos no espaço “Salão 

Churrasqueira”. 

 
Figura 1 – Planta Baixa Salão Churrasqueira 

 

MEDIDAS PROPOSTAS 

 

1. A montagem e desmontagem do evento será acompanhada e supervisionada pelo Técnico de 

Segurança do Trabalho (TST) do Clube, visando assegurar a segurança dos prestadores de 

serviço e o cumprimento dos protocolos de saúde, de acordo com os decretos dos órgãos 

governamentais;  

2. Durante a realização do evento a Supervisora de Eventos, além das tarefas pertinentes a essa 

função, supervisionará o cumprimento dos protocolos pelos participantes e demais 

prestadores de serviço; 
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ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

3. Cadastro para o controle de acesso: A Central de Eventos (CE) do Clube exigirá o envio da 

relação de nomes dos convidados e dos fornecedores que estarão durante o evento, até 05 

(cinco) dias antes da realização do mesmo. O não envio no prazo determinado poderá ensejar 

o cancelamento do evento, conforme determinado pelo Decreto Estadual 55.559 de 26 de 

outubro de 2020; 

4.  Será emitido documento jurídico autorizativo de contato para rastreabilidade em caso de 

posterior confirmação ou suspeita de Covid-19; 

5. Coletar e manter, pelo período mínimo de um mês, os dados de colaboradores e público 

(nome e contato), a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o público 

do evento, no caso de uma confirmação de COVID-19 dentre os participantes do evento, 

conforme previsto na Portaria SES 617 de 22 de setembro de 2020; 

6. Disponibilizar número de telefone, Whatsapp ou formulário para comunicação de indivíduos 

com diagnóstico confirmado da COVID-19 nos 07 (sete) dias posteriores ao evento; 

7. Informar aos participantes do evento sobre a possibilidade de realização de contato dos 

órgãos de vigilância, posterior ao evento, no caso de identificação de casos confirmados ou 

suspeitos; 

8. Passagem por equipamento de medição de temperatura corporal dos participantes do evento 

e demais prestadores de serviço, higienização de mãos com solução de álcool em gel 70%. 

Caso alguma pessoa esteja com temperatura corporal acima de 37,8°C deverá ser direcionada 

para atendimento em serviço de saúde; 

9. Prover a entrada do espaço com tapete sanitizante de calçados; 

10. Separar os acessos (entrada e saída) de participantes do evento, demarcando de forma visível 

no piso o distanciamento seguro e observar barreira física entre entrada e saída; 

11. Dispensadores de álcool em gel 70% (setenta por cento) disponíveis em pontos estratégicos, 

para evitar a transmissão cruzada; 

12. Afixar avisos nas portas contendo teto de ocupação do ambiente; 

13. Comunicar as normas de conduta do espaço físico quanto a prevenção e ao controle da 

COVID-19, divulgando as medidas de profilaxia (uso de máscara, higienização de mãos, 

sanitização de calçados e distanciamento mínimo de 2 m (dois metros)) fixando uma placa de 

forma bem visível na entrada, contendo as medidas sanitárias adotadas em idioma acessível 

ao público; 
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14. Redução do teto de ocupação máxima para 30 pessoas, entre participantes do evento e 

demais prestadores de serviço, conforme decreto estadual 55.559 de 26 de outubro de 2020; 

15. O espaço SALÃO CHURRASQUEIRA possui uma área total de 246,29 m², sendo o salão com 

85,5 m² e a varanda com 160,79 m², sem contar com mobiliários, plantas, etc.  

16. Sendo que a ocupação máxima permitida será de até 10 (dez) participantes sentados no salão 

e de até 16 (dezesseis) participantes sentados na varanda, respeitando um espaçamento de 2 

m (dois metros) entre as mesas dos participantes, com ocupação de 4 pessoas por mesa para 

atender o teto de ocupação de 8m² por pessoa conforme Decreto 55.559 de 26 de outubro de 

2020. Contando com um número de prestadores de serviço para atendimento ao evento que 

feche, se necessário, até a lotação máxima de 30 (trinta) pessoas no ambiente, participantes e 

prestadores, estes prestadores de serviço se locomovem livremente no ambiente para 

desempenho de suas funções; 

17.  Redução do horário de duração do evento para 4 h (quatro horas); 

 

CIRCULAÇÃO DE AR 

18. Manter portas e janelas abertas para ventilação do espaço, quando seguro e viável, 

independente da utilização de sistema de climatização; 

19. Adotar sistema de ventilação com renovação contínua de ar; 

20. Manter PMOC e análises da qualidade do ar atualizados; 

21. Manter limpos filtros e dutos de ar condicionado; 

22.  Promover a renovação de ar regularmente nas salas e espaços fechados, abrindo as janelas e 

portas para passagem da correnteza aérea; 

 

MÁSCARA OBRIGATÓRIA 

23.  Utilização obrigatória de máscara pelos participantes do evento e demais prestadores de 

serviço, mantendo etiqueta respiratória. Recomenda-se a troca da máscara a cada 2h (duas 

horas) ou sempre que estiver úmida; 

24. Máscara de uso obrigatório sempre, à exceção do momento do consumo de alimentos ou 

bebidas, repondo imediatamente depois; 

25. Orientadores para fiscalizar o uso correto de máscara; 

26. Uso obrigatório de máscaras, face shield, touca de proteção e luvas pelos atendentes de 

alimentação. Os demais colaboradores, uso obrigatório de máscara; 
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USO DE MÁSCARAS POR CRIANÇAS 

27. Utilização obrigatória de máscara por crianças maiores de 2 anos, mantendo etiqueta 

respiratória, conforme orientações da ANVISA;  

 

DISTANCIAMENTO INTERPESSOAL 

28. Utilizar utensílios como: copos, talheres e pratos de uso pessoal e individual durante todo o 

evento, ficando proibida a troca direta de objetos entre os convidados, sugerindo que cada 

participante do evento porte o seus utensílios; 

29. Alimentos, talheres e guardanapos embalados individualmente, vedado alimentos expostos 

(mesa de doces e salgados) e bebedouros verticais; 

30. Os participantes do evento serão um público exclusivamente sentado, dispostos em mesas 

distanciadas a 2 m (dois metros) uma da outra, e cada mesa ocupada por pessoas que 

coabitam no mesmo ambiente familiar; 

31. Orientar os participantes do evento que não será permitido deslocar os assentos e nenhum 

outro tipo de mobiliário de modo a manter a montagem inicial; 

32. Consumo de alimentação e bebidas somente será permitido nas mesas; 

33. Vedada a utilização da pista de danças; 

34. Ainda, o momento dos "Parabéns" será previamente combinado com os pais e convidados, 

sendo que apenas a família do/a aniversariante ficará próxima à mesa do bolo, e os 

convidados deverão permanecer em seus lugares 

 

BANHEIROS 

35. Controle de acesso para evitar aglomeração em banheiros e também equipados com 

secadores de mãos automáticos ou papel toalha não reciclável e dispensadores de sabonete 

líquido automáticos e lixeira com tampa com acionamento sem uso das mãos, evitando a 

transmissão cruzada; 

36. Instalação de sensor de presença nos sanitários para acionamento das luzes internas ou 

manter as luzes permanentemente ligadas durante todo o evento, para evitar contaminação 

cruzada; 

 



 
 

6 
 

FORNECEDORES DO EVENTO 

37. Empresas fornecedoras de insumos devem possuir protocolos de higiene para entrega dos 

mesmos; 

38. Promover a higienização em antessala de todos os utensílios e dos produtos, antes de leva-los 

ao evento; 

39. Todos os colaboradores envolvidos e fornecedores do evento deverão receber, de suas 

respectivas empresas, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e treinamento específico a 

respeito das medidas preventivas de segurança de saúde, bem como sobre cuidados pessoais, 

tais como uso de máscara, obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da 

lavagem das mãos com água e sabão no início e no fim de cada turno e higienização frequente 

das mãos utilizando álcool em gel 70% durante o desempenho de suas tarefas, manutenção 

da limpeza dos instrumentos e superfícies de trabalho com álcool etílico 70%, além do modo 

correto de relacionamento com o público durante o decorrer do evento, mantendo o 

distanciamento de 2 m (dois metros) entre uma pessoa e outra; 

40. Os colaboradores envolvidos e fornecedores do evento também devem utilizar a cada 

operação uniforme devidamente higienizado e não sendo permitida a troca dos mesmos 

entre colegas, principalmente em horário de serviço. Passagem por equipamento automático 

de medição de temperatura corporal e higienização de mãos e calçados no início e término do 

expediente de trabalho; 

41. Instruir colaboradores envolvidos e fornecedores do evento sobre a etiqueta respiratória e de 

higiene e de prevenção, incentivando a lavagem das mãos a cada 2 h (duas 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; 

42. Orientar aos colaboradores e fornecedores do evento que não retornem às suas casas com o 

uniforme utilizado durante a prestação do serviço, retirando-o no local e colocando-o em um 

saco plástico para transportá-lo. 

43. As empresas prestadoras de serviço deverão enviar lista de presença do treinamento, citando 

as orientações dos item 39, 40, 41 e 42; 
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HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

44. Higienização minuciosa com desinfetantes registrados na ANVISA, antes e durante o evento, a 

cada 1 h ou sempre que necessário, em todos os ambientes como mesas, banheiros e em 

superfícies de toque como corrimão, guarda corpo, maçanetas, torneiras, entre outros; 

45. Higienização a cada 1 hora de superfícies de contato (brinquedos, mesas, maçanetas, 

corrimão, balcões etc.) e a cada 2 horas de banheiro e áreas comuns de maior circulação, com 

álcool 70% e/ou solução sanitizante registrado na ANVISA de efeito similar e/ou hipoclorito de 

sódio 0,1% (água sanitária) / Higienização dos brinquedos a cada uso, com álcool 70%; 

46. Higienização minuciosa com desinfetantes registrados na ANVISA após o evento de todas as 

superfícies; 

47. Disponibilizar locais específicos e bem sinalizados para descarte exclusivo de máscaras, com 

recolhimento por empresas de coleta de produtos contamináveis sob responsabilidade da 

Associação Leopoldina Juvenil. 

48. Implantação do plano de capacitação dos envolvidos a cada evento quanto às medidas 

adotadas, com a definição de colaboradores-chave para o monitoramento, promoção e 

atualização das medidas, bem como verificação de eventuais desvios e correção; 

 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

1. Criar um plano de emergência para o enfrentamento a Covid-19, caso algum participante ou 

prestador de serviço apresente antes ou durante o evento algum sintoma gripal; 

2. Formar uma equipe de atuação e um coordenador operacional; 

3. Eleger um local seguro e sem fluxo de público para aguardar o atendimento médico 

especializado, caso seja necessário; 

4. Colaboradores e participantes do evento com sintomas gripais ou de contaminação* pela 

COVID-19 (*apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, dentre outros), 

serão encaminhados a organização do evento para local reservado, previamente definido pelo 

Clube, devendo contatar UNIMED para verificação de medidas cabíveis. 

5. Caso necessário chamar a SAMU para a remoção do paciente a atendimento médico, evitando 

veículo particular, aplicativos e coletivos; 
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6. Antes de um novo evento reunir por vídeo conferência a equipe do plano de emergência para 

discutir as ocorrências que porventura possam ter existido no evento anterior e procurar novas 

estratégias para prevenir ainda mais qualquer possibilidade de contágio da Covid-19; 

7. Conscientizar a equipe que relatem qualquer ocorrência de sintomas da Covid-19 em seus 

familiares ou sobre a si próprios; 

8. Incentivar toda a equipe de atendimento a praticar bons hábitos de saúde pessoal, dentro e 

fora do ambiente de trabalho e acompanhado-os em suas mídias sociais para assegurar-se desses 

bons hábitos;  

9. Manter contato com a Associação de Moradores do bairro para informar seus 

procedimentos, trocar informações e distribuir essa pesquisa; 

10. Manter contato com as autoridades sanitárias de POA (Secretaria Municipal da Saúde) para, 

se necessário, fornecer dados sobre algum paciente e participar de campanhas de debates sobre 

o Covid-19; 

11. Participar de campanhas de debates sobre a Covid-19 e, inclusive, colocar-se à disposição 

para participar de grupo especial, conforme artigo 4, parágrafo 2° do Decreto Municipal nº 20.625 

de 20 de Junho de 2020; 

12. Verificar diariamente o estoque de EPI’s e materiais de limpeza e desinfecção de ambientes; 

13. Observar sempre a validade e a forma de como proceder com os materiais de limpeza e de 

desinfecção nunca misturando produtos domésticos de limpeza com outros produtos químicos; 

14. Na limpeza durante o evento, prever práticas adequadas de higiene como trabalhar com 

EPI’s, não misturar panos de limpeza, usar produtos adequados em cada local e durante o dia e na 

manutenção, todos os equipamentos de segurança estarão ativos para que sua finalidade seja 

atingida em relação a funcionários, devendo os colaboradores e fornecedores observarem as 

normas estabelecidas; 

 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE e REFERÊNCIAS 

Decreto Estadual 55.240 de 10/05/2020 

Decreto Estadual 55.559 de 26/10/2020 

Portaria SES 617 de 22/09/2020 

Portaria SES 319 de 20/05/2020 

Protocolo de Sanitização Bioseta – Casos Suspeitos ou Confirmados COVID-19 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após apreciação desta pesquisa esperamos que este estudo desenvolvido especialmente 

para a área do entretenimento, possa servir para colaborar de alguma forma, em momento 

oportuno, para a liberação desse segmento tão importante. 

 

 A Associação Leopoldina Juvenil realizará, através do TST e da Supervisão de Eventos, 

inspeções durante todo o evento, compreendendo inclusive a montagem e desmontagem, com o 

objetivo de verificar o correto cumprimento dos protocolos de saúde aqui descritos com vistas a 

uma retomada com ética, responsabilidade e segurança. 

  

Desde já a Associação Leopoldina Juvenil reafirma seu compromisso com a sociedade, 

afirmando que adotará essas medidas independente daquelas que forem decretadas pelo 

Governo. 

 

 Porto Alegre, 27 de outubro de 2020. 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

   ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL      BIOSETA INTELIGÊNCIA AMBIENTAL 
             CNPJ xxx                          CNPJ. 91.908.418-0001-57 
      Gerente de Eventos Elisiane Moraes                    Diretor Executivo Bruno Osório  
                (51) 3323 4317                      (51) 98427-3653 

 


