ü CONHEÇA NOSSOS PROTOCOLOS

O Centro de Convenções Rebouças
retoma suas atividades seguindo os
protocolos sanitários recomendados
pelas autoridades e órgãos públicos
de saúde, chancelados pelo Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP – referência no
tratamento de casos graves de
Covid-19.

SEJA
BEM-VINDO!

PARA CUIDAR DE VOCÊ
E DO SEU EVENTO
As instalações estão devidamente
equipadas e sinalizadas. Nossa
equipe está preparada e treinada
para proteger a sua saúde e o
bem-estar dos promotores,
organizadores, fornecedores e
participantes.
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MEDIDAS ADOTADAS PELO REBOUÇAS

Uso de máscara
obrigatório.

Trinta pontos de álcool
em gel localizados
pelo prédio.

Aferição de
temperatura nas
recepções.

1,5m

Protetor de acrílico
nos balcões de
atendimento.

Limitação de
quatro pessoas nos
elevadores.

Distanciamento
de 1,5m entre as
pessoas.

Redução na
capacidade dos
auditórios e salas.

Tapete sanitizante
nas entradas.

Utilização de EPIs
pela equipe.
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MELHORES PRÁTICAS
LIMPEZA
ü

A higienização foi intensificada, principalmente nos pisos,
sanitários, corrimãos, mobiliários e maçanetas.

ü

A pulverização eletrostática com dióxido de cloro é
realizada em todos os ambientes.

ü

Aumentamos a frequência da retirada de resíduos.

AR CONDICIONADO
ü
ü

Aumento da taxa de renovação no sistema de ar.
Aplicação rigorosa do Plano de Manutenção Operação e
Controle (PMOC), de acordo com a legislação vigente.

ESTACIONAMENTO
ü

Higienização constante do cartão de acesso, terminais de
autopagamento e máquinas de cartão.

ü

Dispenser de álcool em gel na retirada do cartão de
acesso e autopagamento.

ü

Fornecimento de lenço umedecido álcool 70% para que o
usuário faça a própria higienização no volante e câmbio
ao entrar no veículo.

LANCHONETE
ü

Higienização frequente dos balcões de atendimento,
mesas, cadeiras e máquinas de cartão.

ü
ü
ü

Distanciamento de 1,5m entre as mesas.
Proibido o consumo de produtos no balcão.
Alimentos embalados individualmente e uso de material
descartável.
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SEU EVENTO MAIS SEGURO

O promotor e o organizador deverão estar atentos a
qualquer participante ou fornecedor com sintomas do
novo coronavírus para não se dirigir ao evento.

A inscrição deverá ser online com a impressão antecipada
de credenciais.

Todos os fornecedores deverão utilizar EPIs nas
dependências do prédio, assim como seguir os protocolos
sanitários de suas respectivas áreas.

Recomendamos que os corredores das áreas de exposição
e estandes sejam mais largos com via única para facilitar
o fluxo dos participantes.
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Os estandes deverão ser abertos e arejados.

Se filas forem necessárias, o chão deverá ser sinalizado,
indicando a posição onde as pessoas devem aguardar
para obedecer ao distanciamento.

É obrigatório o uso de protetor de acrílico nos balcões
de atendimento/credenciamento.

Orientamos para que o guarda-volumes seja autosserviço
com álcool em gel para a higienização de bolsas, malas e
cases.
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FIQUE ATENTO!

A jornada do evento e o número de participantes terão sua
capacidade reduzida.

O staff do evento deverá estar em constante observação para
os protocolos – evitar aglomeração, uso obrigatório de máscara
e distanciamento social.

A higienização dos estandes deverá ser reforçada e
constante.

Não realizar ações promocionais que possam gerar
aglomeração.

Alimentos e bebidas devem estar embalados
individualmente com utensílios descartáveis.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS MONTADORAS E LOCADORAS DE STANDS (ABRACE STANDS)
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
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UNIÃO BRASILEIRA DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIOS (UBRAFE)
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+55 (11) 3898-7850 | +55 (11) 94708-7756 (WhatsApp)
reboucas@hc.fm.usp.br

