
Gramado espera por você com toda
a segurança e todos cuidados necessários.

Siga as informações e os protocolos de segurança para prevenção da Covid-19.



Em função da atualização da Portaria SES nº 391 / 2021 e 
Informe Técnico CEVS/SES nº 16/2021, a partir de
1º de outubro de 2021 em todos os eventos realizados no 
Rio Grande do Sul, será obrigatório:
• Apresentação de Comprovante de Vacinação Oficial 
(CONECTE SUS) de acordo com calendário de vacinação.

Atenção à Portaria Estadual



Uso obrigatório de máscara por todos os participantes,
expositores e staff do evento em todas as dependências e
em todos os momentos (montagem, evento e desmontagem),
não sendo permitida a circulação sem máscaras.

Protocolos Gerais

A temperatura será aferida no acesso dos participantes.
Em casos de febre ou sintomas gripais,
não será permitida a entrada. 



O credenciamento será feito pelo próprio participante,
a partir da leitura de um QRCode enviado previamente por e-mail.

Credenciamento

Espelhos de crachás higienizados para inserção de documento 
impresso dos participantes serão disponibilizados no hall de 
credenciamento. Caberá ao participante trazer o seu crachá 
impresso e inserir o documento no espelho.



Serão disponibilizados profissionais para atendimento de 
demandas pontuais e problemas ocasionais dos participantes em 
relação ao credenciamento.

Os totens de atendimento serão operados pelo staff e não pelos 
participantes.

Credenciamento



Auditórios e Salas

Nas plenárias, as cadeiras respeitarão o distanciamento 
necessário umas das outras.

Ao término das palestras, será definida uma ordem de saída, 
coordenada pelo mestre de cerimônias e pelas recepcionistas.

Haverá higienização das cadeiras.



Áreas de Circulação e Feira

Totens de álcool em gel estarão posicionados nas entradas e
nos corredores para higienização das mãos.

Equipes de profissionais farão exclusivamente a supervisão de 
distanciamento e observação dos protocolos, com acompanhamento 
em todos os ambientes do Congresso.

O corredor da área de exposição respeitará uma largura de 4 metros.

Os estandes serão construídos de maneira arejada para evitar 
aglomerações.



Áreas de Circulação e Feira

Será proibida a distribuição de bebidas e comidas nos estandes.

Haverá lixeiras de pedal com saco plástico para descarte de 
máscaras.

Portões do pavilhão serão deixados abertos para circulação de ar.

Haverá ambulância com profissionais devidamente protegidos para 
atendimento de casos suspeitos ou mal estar durante o evento.

A coleta do lixo, seletivo e orgânico será realizada por empresa 
contratada pela Prefeitura Municipal de Gramado/RS.



Uso dos Sanitários

Sanitários serão monitorados por profissionais de higiene 
especializados e treinados, devidamente protegidos por luvas, máscaras 
e faceshield, responsáveis pela sua higienização a cada 2 horas.

Serão disponibilizados em todos os sanitários, papel higiênico, papel 
toalha, sabonete líquido e álcool em gel.



Juntos contra o Coronavírus!
Vamos respeitar as normas sanitárias para
a segurança de todos.
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