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O objetivo deste documento é delinear condutas necessárias diante do contextoatual à situação
provocada pela circulação do COVID-19 no país.
As orientações aqui citadas são pré-requisitos para realização dos eventos daHPE Automotores do
Brasil.

1. ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO
- Observação

e

adequação permanente às novas orientações das autoridades

governamentais e de saúde;
- Realizar treinamento para toda equipe organizadora com orientações de segurança
com base em decretos estaduais e municipais, para melhor atendimento dos clientes e
realização do evento;
- Realizar a medição de temperatura tanto dos participantes quanto dos membros da
organização. Aquele cuja temperatura seja superior a 37,5ºC tera sua participação vedada;
- Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel,
dispensadores de sabão líquido, papel-toalha descartável e lixeiras, sem acionamento
manual;
- Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de informação
sobre as medidas de prevenção à Covid-19;

1.2 ORIENTAÇÕES ESPECIFICAS PARA OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO
- O compromisso dos gestores dos espaços, organizadores e empresas contratadas de
eventos e atividades culturais em cumprir as medidas estabelecidas previamente neste
protocolo;
- Realizar teste PCR antes de cada evento para todos os membros da equipe
organizadora;
- Uso obrigatório de máscara de protação, cobrindo boca e nariz de acordo com o decreto
de cada cidade sede;
- Higienizar sempre que possível as mãos com álcool 70% ou lavando com água e sabão;
- Sempre que possível orientar os participantes sobre as boas práticas de segurança
durante o evento;
- Caso esteja sentindo qualquer um dos sintomas da COVID-19, mal-estar ou sintomas

de gripe, deverá informar imediatamente os outros membros da organização;

1.3 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS PARTICIPANTES
- Caso o participante esteja sentindo qualquer um dos sintomas da COVID-19, mal- estar ou
sintomas de gripe, a organização recomenda que ele não se desloque ao evento, pois poderá
ser impedido de participar;
- Todos os partipantes terão a temperatura aferida na entrada do evento. Aquele cuja temperatura
seja superior a 37,5ºC tera sua participação vedada;
- Em cidades com obrigatoriedade de uso de mascaras, será necessário o uso permanente
no evento, de forma correta, cobrindo a boca e o nariz, exceto quando o visitante está
consumindo alimentos.
- Higienizar sempre que possível as mãos com álcool 70% ou lavando com água e sabão;
- Apresentação de passaporte vacinal atendendo exigencias e obrigatoriedades indicados em
cada cidade/ estado;

