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Introdução
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Diante do novo cenário determinado por esta emergência sanitária global e pelo impacto 
econômico e social na atividade turística, o Ministério de Turismo e Esportes da Nação e a 
Associação Argentina de Organizadores e Fornecedores de Exposições, Congressos, Eventos 
e Burôs de Convenções (AOCA), em conjunto com o Instituto de Qualidade Turística Argentina 
(ICTA), a Câmara Argentina de Turismo (CAT) e os estados por meio do Conselho Federal de 
Turismo, elaboraram o “Protocolo COVID-19 para Turismo de Reuniões”.

Atualmente nos encontramos diante de uma pandemia (epidemia que se propaga a escala 
mundial) causada por um novo coronavírus, SARS-CoV-2, que foi descoberto recentemente e 
provoca a doença de coronavírus COVID-19.  

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (O.M.S), 80% das pessoas infectadas se 
recuperam da doença sem necessidade de tratamento hospitalar,  15% são casos moderados com 
internação e  5% requer internação em terapia intensiva. As pessoas idosas e as que padecem 
doenças pré-existentes como hipertensão arterial, problemas cardíacos ou pulmonares, 
diabetes ou câncer têm mais probabilidades de apresentar quadros graves.  

O vírus é transmitido de uma pessoa a outra através das gotículas respiratórias que saem 
expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala, por contato com mãos, superfícies 
ou objetos contaminados. Por essa razão é importante manter a distância de segurança 
estabelecida e tomar as precauções de contato. 

Na Argentina, o presidente da Nação, Dr. Alberto Fernández, assinou no dia 12 de março de 
2020 o Decreto de Necessidade e Urgência N°260 que contempla a ampliação da Emergência 
Sanitária (estabelecida pela Lei N°27.541) em virtude da pandemia declarada pela O.M.S. 

Posteriormente, mediante uma série de Decretos e normas complementares baixados levando 
em conta que a dinâmica de transmissão do vírus nos diversos estados adquiriu características 
diferentes.

Mediante o Decreto 576/2020, foi estabelecido que para todas as áreas nas quais não existir 
transmissão comunitária de SARS-CoV-2 comece a vigorar o “Distanciamento Social, Preventivo 
e Obrigatório”, ao tempo que se prorroga a medida de “Isolamento Social, Preventivo e 
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Obrigatório” para as pessoas que residirem nos aglomerados urbanos nos quais haja transmissão 
comunitária do vírus SARS-CoV-2 ou não cumpram os parâmetros epidemiológicos e sanitários 
estabelecidos. 

Nesta etapa, mantém-se a exigência de um sistema de monitoramento permanente da situação 
que permite o seguimento da evolução da epidemia em cada área geográfica, em função de 
um conjunto de indicadores dinâmicos e criteriosamente selecionados com bases científicas, 
tanto para o “Distanciamento social, preventivo e obrigatório” como para o “Isolamento social, 
preventivo e obrigatório”. 

O mencionado decreto estabelece que o distanciamento social interpessoal de DOIS (2) metros 
juntamente com a utilização de máscara de proteção facial, a higiene das mãos, respiratória e de 
superfícies são medidas preventivas para reduzir a transmissão inter-humana do SARS-CoV2. 

A medida vigora do dia 1 até o dia 17 de julho de 2020, inclusive, e prorroga até a mesma data a 
vigência do Decreto N° 297/20, que estabelece o “Isolamento social, preventivo e obrigatório”.

Com esta norma busca-se adotar medidas para conter o impacto da epidemia em cada 
jurisdição/território e, ao mesmo tempo, facilitar a habilitação de atividades econômicas de 
forma paulatina.

O cumprimento das medidas preventivas, bem como o reconhecimento precoce de sinais e 
sintomas junto com o diagnóstico antecipado, isolamento, atendimento oportuno de casos 
suspeitos e confirmados, bem como do cuidado dos familiares, moradores da mesma residência 
e outros contatos próximos, constituem estratégias centrais para poder controlar a pandemia. 

Cada jurisdição instrumenta as medidas que considerarem necessárias em seu território, a 
situação exige que as responsabilidades sejam compartilhadas entre os diferentes níveis do 
País, as organizações da sociedade civil, a comunidade e cada habitante do país, dado que as 
ações de cada indivíduo, empresa, instituição ou organismo impactam nos resultados coletivos.

Em função da norma vigente espera-se que o presente protocolo estabeleça os critérios 
comuns para que as autoridades em cada jurisdição implementem seus próprios instrumentos, 
desde que os mencionados instrumentos garantam as recomendações e normas estabelecidas, 
contribuindo para uma “nova normalidade” na forma de fazer turismo.
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ABRANGÊNCIA
O documento está organizado em dois capítulos. O primeiro, “Nomenclatura e Medidas Gerais”, 
que contém as recomendações vigentes estabelecidas pelo Poder Executivo Nacional e pelo 
Ministério de Saúde da Nação quanto a medidas preventivas, definição e ações para garantir 
o distanciamento social ou de segurança, procedimentos para a higienização das mãos e 
respiratória e desinfecção de superfícies e ambientes.

O segundo capítulo, “Particularidades”, determina as normas de aplicação particulares para a 
reabertura do Turismo de Negócios e Eventos, definidas nas recomendações mencionadas no 
capítulo precedente e atendendo à especificidade da atividade. 

As recomendações e normas estabelecidas neste protocolo serão de aplicação sujeita à fase em 
que se encontrarem e as medidas vigentes em cada jurisdição/estado, no território nacional.

Desta forma, diversas medidas e ações específicas são oferecidas tanto para enfrentar a situação 
atual quanto para ajudar na recuperação da atividade. O principal objetivo é resguardar a saúde 
e bem-estar dos trabalhadores e dos turistas. 

É imprescindível que quem conformar a cadeia de valor do turismo seja preparado para a etapa 
pós-COVID-19, na qual a forma de viajar, de fazer turismo e as condutas de consumo originam 
uma “nova normalidade”. Este novo cenário para o setor exige revisar e atualizar de forma 
integral as gestões operativas de cada prestação.

 

OBJETIVOS
1. Implementar medidas para resguardar a saúde e o bem-estar de trabalhadores e turistas.

2. Dar resposta às necessidades do sector afetado pelas medidas que restringem sua atividade.

3. Mitigar e evitar a propagação do vírus.

4. Acompanhar as medidas sociais que as autoridades recomendarem ou estabelecerem.

5. Assegurar a continuidade da atividade turística. 

6. Cumprir e fazer cumprir as medidas do presente Protocolo a toda a cadeia de organizadores, 
fornecedores e intermediários das exposições, congressos e eventos descritos no presente documento.



@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos 7
---

PÚBLICO DESTINATARIO
O Protocolo COVID-19 para Turismo de Reuniões está destinado a todas as empresas e 
organizações que dedicarem sua atividade a fornecer e/ou organizar exposições, congressos 
e eventos, com o fim de assegurar em todos os pontos críticos da prestação a contenção da 
propagação do vírus na comunidade e da afetação dos turistas e dos trabalhadores de todo o 
setor. 

Nese sentido, detalham-se a continuação, as categorias de eventos nas quais aplica o presente 
protocolo.

I - Feiras e Exposições

• Feiras: São eventos comerciais. Na feira e vendido e, eventualmente, o produto é entregue no 
lugar. Predomina a comercialização dos produtos e serviços in situ.

• Exposições: Predominantemente são promocionais e institucionais com o objetivo de exibir e 
promover produtos e serviços, embora segundo o tipo de exposição pode ou não realizar-se o 
processo completo de venda no lugar, independentemente do tamanho da exposição.

 

II - Congressos, convenções.

• Congresso: Reunião periódica que nucleia os membros de uma associação, organismo ou 
entidade para debater questões determinadas com anterioridade. Em geral, é realizada uma 
vez por ano, embora alguns de carácter internacional sejam organizadas a cada 24 meses, e 
sua duração oscila entre dois e os cinco dias.

• Convenção: Reunião formal e genérica de corpos legislativos, político sociais ou econômicos, 
cujo propósito é fornecer informação quanto a uma situação específica para depois deliberar 
e estabelecer consenso entre seus participantes.

III - Eventos de negócios.

Eventos organizados por corporações ou empresas com fins comerciais e/ou de trabalho. Podem 
ter como objetivo alcançar ou melhorar os negócios e dar-se entre equipes de uma mesma 
empresa ou corporação ou entre clientes e fornecedores. Os eventos de incentivo constituem um 
instrumento de estratégia de motivação que as empresas utilizam para estimular o rendimento 



@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos 8
---

de seus funcionários. 

(Fonte: Glossário Observatório Econômico de Turismo de Reuniões / Dicionário IAPCO -  
Association of Professional Congress Organisers).
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CAPÍTULO 1

Nomenclatura e 
medidas gerais
--------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuação retomaram-se as principais definições sanitárias descritas nas Recomendações 
para a realização de Protocolos no contexto da pandemia, do Ministério de Saúde da Nação 
datado em 11 de junho de 2020. O documento completo está disponível em: http://www.msal.
gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-
desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf

1.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
---
 

1.1.1. RECOMENDAÇÕES VISUAIS 
Colocar em lugares bem visíveis, informação sobre as medidas de distanciamento social, a 
adequada higiene das mãos, a apropriada higiene respiratória, e as recomendações diante de 
sinais de sintomas suspeitos de COVID-19. Isto deve, ademais, ser complementado com outras 
modalidades (informação em página web, redes sociais, por correio eletrônico ou por telefone, 
entre outras) para informar aos trabalhadores as medidas de higiene e segurança adotadas 
pela instituição. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion 

Quanto às características da definição de caso, está estabelecida em forma dinâmica no site:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

1.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL 
a) Deve ser mantida a distância mínima de DOIS (2) metros entre as  pessoas. Esta medida vale 
tanto para os trabalhadores quanto para o público que estiver no estabelecimento (clientes, 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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fornecedores, etc.). 

As pautas e medidas de distanciamento são determinadas e atualizadas segundo critérios 
epidemiológicos e sanitários, com sujeição à fase e a normativa superior vigente.

b) Evitar o contato físico ao cumprimentar com beijos, abraços ou apertos de mãos. 

c) Evitar reuniões em espaços fechados dentro e fora do espaço de trabalho, incluindo reuniões 
familiares ou com amigos. 

d) Não compartilhar o chimarrão, louça nem outros utensílios. 

e) O uso da máscara de proteção facial não substitui as medidas de distanciamento social nem a 
necessidade de manter a distância interpessoal de segurança, mas pode ser considerado como 
uma medida adicional quando transitoriamente não for possível manter a distância de segurança 
mínima. A máscara de proteção facial refere-se a peças de tecido reutilizáveis que devem cobrir 
por completo nariz, boca e queixo e que se utilizam como medida adicional para reduzir a 
possibilidade de transmissão da COVID-19. Para mais informação sobre a máscara de proteção ir 
ao seguinte site: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo 

f) Para manter o distanciamento social a densidade de ocupação de espaços (salas de reunião, 
escritórios, refeitório, cozinha, vestiários, mesas de trabalho, etecetera) deve ser limitada a 1 
pessoa por 2,25 metros quadrados de espaço circulável, para isso pode utilizar-se a modalidade 
de reserva do espaço ou de agendamentos antecipados. Quando em razão de suas características 
isto não for possível, o uso destes espaços deverá ser impedido. 

g) Caso não seja possível manter a distância mínima de segurança estabelecida entre postos de 
trabalho, considerar a instalação de medidas físicas (barreiras de acrílico, vidro) que possam ser 
fácil e frequentemente limpas.  https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento 

1.1.3. HIGIENE DAS MÃOS 
a) Todas as pessoas que realizarem tarefas em estabelecimentos habilitados deverão lavar as 
mãos com frequência e obrigatoriamente: 

• Ao chegar ao lugar de trabalho. 
• Antes e depois de manipular lixo ou resíduos. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
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• Antes e depois de comer, manipular alimentos e/ou amamentar. 
• Depois de tocar superfícies públicas (balcões, corrimãos, maçanetas, gradeados, etc.).
• Depois de manipular dinheiro, chaves, animais, etc. 
• Depois de ir ao banheiro ou de trocar fraldas. 
• Depois de tossir, espirrar ou soar o nariz. 

b) Recomenda-se evitar, na medida do possível, tocar o rosto com as mãos. 

c) Cada loja ou estabelecimento habilitado deverá contar com lugares apropriados para realizar 
uma correta e frequente lavagem das mãos com água e sabão (dispensador de sabonete  
líquido/espuma, toalhas descartáveis ou secadores de mãos) e, além disso, deverão estar à 
disposição preparação alcoólica a 70% (por exemplo, álcool em gel). https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/atencion-publico 

d) É responsabilidade da instituição fornecer os elementos adequados em quantidade suficiente 
e de forma accessível para a higiene pessoal (lavagem das mãos com sabão, preparação alcoólica 
e toalhas de papel). 

e) Recordar que devem ser usadas preparações a base de álcool unicamente quando as mãos 
estiverem limpas, caso contrário lavar as mãos com água e sabão. 

f) Aconselha-se lavar frequente as mãos durante 40 a 60 segundos. https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg  https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg 

g) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex ou nitrila, não é recomendável o uso de luvas 
desse material exceto em tarefas específicas (tarefas de limpeza, contato direto com secreções). 
 
 

1.1.4. HIGIENE RESPIRATÓRIA
a) Utilizar máscara de proteção facial que cubra nariz, boca e queixo nos espaços de trabalho e 
áreas comuns. O uso dela não substitui nenhuma das medidas de distanciamento físico nem de 
higiene.

b) Promover a lavagem da máscara de proteção facial com água e sabão pelo menos uma vez 
por dia, e trocá-la imediatamente se estiver suja ou molhada. https://www.argentina.gob.ar/
coronavirus/barbijo

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
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c) Ao tossir ou espirrar, usar um lenço descartável ou cobrir o nariz e a boca com a dobra do 
cotovelo caso não esteja usando a máscara de proteção facial. Em ambos os casos, higienizar as 
mãos imediatamente.

d) Dispor nas áreas de espera e/ou alto trânsito lixeiras de boca larga e sem tampa para jogar os 
lenços descartáveis utilizados. 

1.1.5. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E  
VENTILAÇÃO DE AMBIENTES 
a) Deve ser respeitada a todo o momento a norma vigente no que diz respeito à limpeza e 
desinfecção de acordo com o ramo e atividade. 

b) Realizar desinfecção diária de superfícies. A frequência de desinfecção deve ser adequada ao 
trânsito e à acumulação de pessoas, à época do ano e à complementação com a ventilação de 
ambientes. 

c) Realizar limpeza das superfícies com água e detergente antes da desinfecção.

d) Fornecer os elementos necessários para realizar a limpeza úmida (balde, esfregão, pano, 
água, detergente) e desinfecção (recipiente, esfregão ou pano, água, hipoclorito de sódio de 
uso doméstico com concentração de 55 gr/litro diluído para alcançar 500 a 1000 ppm de cloro 
-100 ml de água sanitária em 10 litros de água).

e) As soluções de água sanitária devem ser utilizadas em, no máximo, 24 horas depois de 
preparadas para garantir a eficácia. 

f) Ventilar regularmente os ambientes fechados (pelo menos uma vez por dia), principalmente 
no inverno ou em dias de baixa temperatura para permitir a troca de ar. 

g) Não é recomendável borrifar ou esfregar a roupa, ou sapatos, malas, bolsas nem outros 
objetos pessoais com álcool, água sanitária ou outras soluções desinfetantes.

h) Não é recomendável o uso de “cabines desinfetantes” nem outro tipo de dispositivos que 
borrife soluções desinfetantes sobre as pessoas, pois este tipo de intervenção além de não ter 
utilidade demonstrada na prevenção da transmissão de vírus respiratórios, pode ser relacionado 
com potenciais efeitos nocivos. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/
limpieza-domiciliaria 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
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1.2. MEDIDAS PARA A DETECÇÃO E COMO LIDAR  
COM CASOS SUSPEITOS E CONTATOS PRÓXIMOS
a) Realizar atividades de identificação de potenciais casos mediante a medição de temperatura 
corporal, estimulando que reportem se estiverem doentes e a realização de questionários 
simples para a detecção de possíveis sintomas antes de entrar no local de trabalho. 

b) Se for instaurada a medição de temperatura na entrada da instituição deverá ser realizada 
utilizando termômetros infravermelhos sem contato físico direto. A pessoa encarregada da 
medição de temperatura deve contar com equipamento de proteção individual adequado. A 
especificação do equipamento utilizado deverá estar detalhada nas recomendações específicas 
de cada atividade. 

c) Nos locais ou dependências onde realizarem a atividade não permitir a entrada de pessoas 
com temperatura igual ou acima de 37,5°C ou que apresentarem os sintomas característicos da 
COVID-19.

d) Evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas sintomáticas ou afetadas pela COVID-19 
e de seus contatos próximos.

e) Determinar medidas a serem adotadas no local ou dependência para isolar a pessoa que 
manifestar sintomas de COVID-19, para isso, recomenda-se dispor de uma sala ou área em que a 
pessoa com sintomas não tenha contato com outras e espere ali até ser avaliada adequadamente. 
Deve-se agir de acordo com o estabelecido ou segundo indicação das autoridades locais de 
saúde da jurisdição/estado.

f) Diante da identificação de funcionário com sintomas respiratórios ou febre, entrar em 
contato imediatamente com o Sistema de Emergências de saúde local para ser avaliado e para 
eventualmente ser levado para uma unidade de saúde. Qualquer suspeita de COVID-19 deve 
ser notificada à autoridade sanitária local. 

Considera-se contato próximo todo aquele que enquadrar na definição detalhada em: https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-
contactos

Os contatos próximos ficarão indefectivelmente 14 dias em isolamento domiciliar e farão 
monitoramento estrito dos sintomas. São 14 dias contados a partir do último dia de contato 
com o caso confirmado.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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A utilização de elementos de proteção individual para cada atividade encontra-se detalhada 
em: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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CAPÍTULO 2

Particularidades
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS  
E DOS PARTICIPANTES
---

2.1.1. COMITÊ DE CRISE
Recomenda-se- implantar um comitê de crise no qual participem todas as partes envolvidas, 
que estabeleçam e monitorem o protocolo a seguir, bem com os responsáveis de garantir seu 
cumprimento.
 

2.1.2. ANÁLISE DE RISCOS
a) Considerar a possibilidade de contar com o apoio de especialistas na sua equipe de Segurança 
e Higiene. Eles desempenham um papel de ajuda orientando o pessoal da saúde e da segurança 
da propriedade ou sede ou do evento na avaliação de riscos de COVID-19 e na adaptação das 
avaliações a suas necessidades. 

b) Incluir nas avaliações de riscos de segurança da saúde a equipe de trabalhadores remotos: 
treinar a equipe para levar a diante e/ou apoiar treinos ou operações em um ambiente o mais 
seguro possível.

1. c) Nas propriedades ou sedes considerar a criação de pequenas “Equipes de Análise” para 
ajudar a avaliar os riscos de Segurança e Higiene e encontrar soluções com base nos fluxos de 
atividade das pessoas.

2. d) Assegurar que a equipe de Segurança e Higiene também monitore os novos 
desenvolvimentos ao redor da avaliação de riscos para a saúde em outras indústrias. Considerar o 
uso da tecnologia para avaliar e limitar o risco cuidadosamente para prevenir riscos secundários 
ou novos: é importante avaliar o risco em todas as operações e medidas, já que a aplicação de 



@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos 16
---

certos tipos de controles pode gerar novos perigos. 

3.  e) Não descuide outros riscos em virtude de um enfoque excessivo na COVID-19.

2.1.3. CONTROLE PREVENTIVO
Implementar medidas de controle antes de os participantes e trabalhadores ingressarem, para 
identificar sintomas compatíveis com a COVID-19. Para o procedimento, recomenda-se designar 
responsáveis treinados com anterioridade para a tarefa. A detecção pode ser feita através de 
varias técnicas incluindo equipamentos de detecção (tais como termômetros sem contato) e/
ou questionários simples.   

Se for estabelecida a medição de temperatura na chegada às dependências, deverá ser realizada 
utilizando termômetros infravermelhos sem contato físico direto. As pessoas encarregadas da 
medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção individual adequado.  

A definição de caso é dinâmica e pode variar segundo a situação epidemiológica, portanto deve 
manter-se permanente informado através da página oficial do Ministério de Saúde da Nação, e 
adaptar o questionário à definição vigente.

Caso uma pessoa apresente sintomas de COVID-19, determinar medidas para mantê-la isolada, 
para isso, sugere-se dispor de uma sala ou área na qual a pessoa com sintomas não tenha 
contato com os outros e espere ali até ser avaliada adequadamente.  

No caso de um funcionário ser identificado com sintomas respiratórios ou febre, entrar em 
contato imediatamente com o Sistema de Emergências de saúde do lugar para ser avaliado 
e, eventualmente, levado a uma unidade de saúde. Qualquer suspeita de COVID-19 deve ser 
notificada à autoridade sanitária local.

O mesmo procedimento deverá ser realizado para o caso de trabalhadores de empresas 
terceirizadas. Toda a informação compilada com relação aos dos funcionários nesse contexto é 
de uso confidencial e está protegida pela Lei N°. 25.326 de Proteção de Dados Pessoais.  

2.1.4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
a) Os funcionários deverão ter a proteção facial correspondente e adequada a suas tarefas, 
cobrindo nariz, boca e queixo, bem como os elementos de proteção individual que forem 
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requeridos para realizar uma tarefa específica, enquanto as normas assim exigirem.

b) Os participantes e/ou visitantes deverão usar máscara de proteção facial que cubra nariz, 
boca e queixo para poder ingressar e durante o transcurso do evento, enquanto as normas 
vigentes nessa jurisdição/estado assim exigirem.

Rever e adquirir a quantidade de insumos necessários para a realização do evento, adequada a 
sua magnitude.

- Manter controle estrito de inventário incluindo as datas de validade de qualquer material;
- Manter estrita segurança na armazenagem de inventário;
- Aplicar estrito regime de segurança em torno dos materiais armazenados para evitar qualquer 

contaminação do abastecimento ou outro resíduo;
- Até ser estabelecida uma rutina firme, instruir a pessoa responsável para que entregue 

materiais e, quando for necessário, explique a colocação e uso adequados;
- Seguir um protocolo padrão de emissão, instrução e distribuição para quando os funcionários 

receberem suprimento para si a fim de garantir que lhes sejam entregues o equipamento de 
proteção individual correto e seu uso adequado. 

- Seguir um plano padrão para a distribuição de materiais com o objetivo de rastrear os 
suprimentos e garantir que sejam levados à localização correta, em condições sanitárias 
adequadas e sejam colocados corretamente.

- Implementar controles a cargo dos responsáveis de segurança e higiene dos materiais 
empregados para corroborar sua implementação, exibição, se corresponder, e correta 
utilização. Para isso deverá ser contemplado tanto os próprios funcionários quanto os das 
empresas terceirizadas. 

1. Prever o abastecimento em longo prazo de equipamentos de proteção individual e outros 
materiais de prevenção. 

2. Solicitar que os fornecedores de materiais mantenham seu próprio regime seguro de saúde.

3. Solicitar aos fornecedores que mantenham seu próprio estrito regime de gestão de materiais 
para minimizar as devoluções desses materiais.

2.1.5. DISTANCIAMENTO FÍSICO
a) Comunicar as medidas adotadas para o cumprimento do distanciamento social, treinar os 
funcionários e controlar a observância.



@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos 18
---

b) Manter, a todo o momento, a distância interpessoal mínima estabelecida. A densidade 
de ocupação não pode exceder em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados 
enquanto assim dispuser a norma vigente. 

c) Estas medidas devem ser consideradas dentro e fora das dependências, em todas as áreas 
comuns, tais como, bilheteria, foyer, hall de entrada, acessos secundários, salões, pavilhões, 
palcos, corredores, saguão do elevador, elevadores, estacionamento, banheiros públicos, 
lanchonetes, e em qualquer outro setor no qual possa confluir grande quantidade de pessoas 
em forma simultânea.

d) A fim de garantir o distanciamento social estabelecido, outras medidas poderão ser tomadas. 

- Instruções para evitar o contato direto.
- Pessoas auxiliando os visitantes na hora em que abrirem as portas e nos acessos a pavilhões 

ou corredores, se necessário.
- Controle de pessoas no uso simultâneo das escadas. 

e) Recomenda-se determinar intervalos de tempo específicos de entrada para maximizar o 
uso do espaço e o cumprimento do distanciamento estabelecido, e enviar com antecipação 
os ingressos ou cartões de identificação por meios eletrônicos, a fim de que os participantes 
possam levá-las impressas evitando outro ponto de contato na entrada.

f) Definir responsável/eis na propriedade, sede ou evento, a fim de controlar o cumprimento do 
distanciamento interpessoal estabelecido. 

g) Utilizar demarcação e/ou barreiras para controlar melhor o fluxo de pessoas nas áreas de 
estacionamento, filas, corredores, entradas, bares, restaurantes, banheiros, vestiários, saídas e 
dentro da reunião principal, congresso, exposição e outras áreas importantes a fim de garantir 
o devido distanciamento físico, conforme a norma vigente.

Recomenda-se levar em conta que as divisões, as escrivaninhas, os elementos de parede, uma 
proteção, mesas e outros divisores geralmente são melhores e mais eficientes barreiras fixas 
do que uma corda, uma lâmina de plástico suspensa com cinta ou corda, uma fita, letreiros ou 
cordões, geralmente utilizados em espaços nos quais a disposição deve ser modificada com 
frequências. Portanto, considerar em que áreas, como as entradas, a configuração do espaço 
tende a mudar menos e possivelmente ali as barreiras fixas sejam mais eficientes e úteis. 

É particularmente recomendável nos pontos de contato entre os funcionários e os participantes 
do evento, como os balcões de pagamento e os pontos de informação. Além disso, recomenda-
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se considerar tipos ou modelos de barreiras fáceis de transportar.

h) Assegurar-se que o material das superfícies escolhido seja resistente e não sofra desgaste 
pelo uso intenso de produtos químicos. Do mesmo modo, o uso de plástico à prova ou resistente 
ao fogo para evitar criar ou aumentar o risco de incêndio.

i) Recomenda-se marcar e usar áreas exteriores como parte de um esquema de percursos 
unidirecionais.

Nesse aspecto, algumas instalações permitem ordenar a circulação de pessoas em uma direção 
dentro do edifício ou corredor, e na outra direção do lado de fora, utilizando espaços exteriores 
para evitar aglomerações e facilitar o cumprimento da distância social estabelecida. Se for usada 
uma área ao ar livre como parte do esquema de circuitos para a circulação, a segurança deverá 
ser garantida, bem como monitorada.

j) Recomenda-se utilizar extensa sinalização para reforçar os padrões de percursos (piso) 
adequados, tais como cartazes, mapas, instruções em telas ou folhetos. A evolução das 
recomendações indica que os textos curtos acompanhados de gráficos simples, com fortes 
contrastes de cor, resultam mais eficazes. Recomenda-se na medida do possível considerar a 
sinalização digital e reduzir a sinalização no chão que possa afetar o fluxo dos participantes.

k) Considerar o uso de divisões, transparentes ou não, em todas as áreas em que o distanciamento 
físico for difícil de cumprir e/ou para fazer um uso mais eficiente do espaço disponível. Ponha 
ênfase nas áreas ocupadas de interação entre o escritório e o cliente-funcionário, tais como 
mesas de informação, placas de identificação ou material de leitura, cabines de segurança, etc. 
De adquirir divisões de plástico, verifique que possam resistir à limpeza frequente com agentes 
de desinfecção química e que sejam resistentes ao fogo. As divisões vêm em muitas formas 
diferentes, de móveis/fixas, rígidas a flexíveis, e padrão ou sob medida. Decida quais são os 
requisitos e assegure-se de que a divisão pode resistir à limpeza meticulosa e frequente. Do 
mesmo modo, assegurar o uso de plástico à prova ou resistente ao fogo para evitar criar ou 
aumentar o risco de incêndio.

l) Recomenda-se setorizar os acessos de maneira que a aglomeração em estandes particulares 
possa ser controlada. 

m) Quanto à distância entre os estandes e corredores de circulação, recomenda-se a reorientação 
deles a fim de evitar aglomerações nos corredores;

n) Além do mais, considerar no projeto em todas as medidas da fase de montagem, o 
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distanciamento facilitado pelo uso de intervalos de tempo, uma boa comunicação com os 
trabalhadores e o uso de sistemas modulares que possam aumentar mais rápido e facilmente 
para reduzir a quantidade de pessoas necessárias para realizá-la. 

o) Estender o horário de exibição, para que mais pessoas possam ser  distribuídas em mais 
intervalos de tempo durante o dia ou pela noite, maximizando os cálculos de distanciamento. 
Usar quando for possível marcação de distanciamento físico para respeitar a distância mínima 
estabelecida. 

p) Criar percursos unidirecionais com marcações ao redor do piso de exibição. Sinalizar em 
corredores de entrada, a direção e mapa da rota a seguir.

q) Usar no desenho dos estandes superfícies que sejam fáceis de limpar. 

r) Sempre que for possível, exibir os produtos de tal forma que possam ser vistos sem 
necessidade de ser manipulados pelos visitantes (e eliminar ou minimizar os folhetos). Quando 
for possível, recomenda-se o uso de telas tecnológicas para mostrar informação.

s) Usar uma mesa ou painel como uma barreira fixa no estande para separar os expositores dos 
visitantes.

t) Administrar a quantidade de visitantes que permanecem em um estande ao mesmo tempo 
e evitar aglomerações.

u) Durante o evento, registrar os dados de visitas de pessoas, quantidade de trabalhadores, 
entre outros, para contar com informação nas avaliações de segurança de saúde, e faça ajustes 
no desenho do piso de exibição ou no posicionamento dos estandes para diminuir o risco. 

2.1.6. LOCOMOÇÃO DO E PARA O  
LOCAL DE TRABALHO
a) Aconselha-se o uso de meios de transporte individuais (carro, bicicleta, entre outros). É 
importante mantê-lo ventilado e certificar-se da limpeza e da desinfecção do interior do 
automóvel.

b) No uso do transporte público, desde que não seja proibido e se for indispensável, e 
exclusivamente para as atividades às quais está autorizado, recomenda-se:
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• Uso de máscara de proteção facial a todo o momento. 
• Recordar a importância de higienizar as mãos antes, durante e despois dos deslocamentos a 
realizar. 
• Deslocar-se munido de um kit de higiene pessoal (sabonete, álcool em gel, lenço de papel, 
toalhas para secar as mãos). 
• Respeitar as distâncias mínimas recomendadas entre pessoas. Deixar um banco vazio entre 
os passageiros. 
• Evitar as aglomerações nos pontos de acesso ao transporte que for utilizar. 

Ao chegar em casa:

• Retirar a máscara de proteção facial pelo elástico evitando tocar a parte da frente, e pôr para 
lavar (ou jogar no lixo se for descartável). 
• Lavar as mãos assim que entrar e sempre antes do contato com superfícies https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa

2.1.7. TREINAMENTO 
Os funcionários deverão ser informados e treinados para identificar os sintomas da doença 
(de acordo com as determinações do Decreto 260/2020 art. 15) e as medidas de prevenção do 
COVID-19 conforme a informação oficial que o Ministério de Saúde da Nação comunica.

Toda a informação divulgada neste contexto pode ser baixada em: https://www.argentina.
gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Planejar as atividades certificando-se de que todos os funcionários sejam treinados. 

Os treinamentos podem ser feitos pela mesma organização ou por terceiros. Devem ser 
realizados em forma remota ou, se for presencial, deve ser mantida a todo o momento a 
distância interpessoal mínima estabelecida.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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2.2. SEGURANÇA E HIGIENE 
---

2.2.1.  RECOMENDAÇÕES GERAIS
a) Lavar as mãos regularmente, lembrando que a lavagem deve durar entre 40 e 60 segundos. 

b)  Ter álcool em gel nos postos de trabalho nos quais os trabalhadores não tiverem acesso à 
lavagem das mãos com água e sabão. 

c) Todo funcionário que tiver contato com clientes deverá utilizar máscara de proteção facial, 
quando estiver estipulado em sua jurisdição/estado. 

d)  Dada a maior persistência do vírus sobre o látex ou nitrila, não é recomendável o uso de luvas 
desse material, exceto em tarefas específicas (tarefa de limpeza, contato direto com secreções). 

e) Limpar e desinfetar as áreas de entrada ao estabelecimento com mais frequência.

f) Manter limpas e desinfetadas as áreas de atendimento ao público pelo menos três vezes por 
dia, e de acordo com os horários de entrada/saída e atividades que forem realizadas. 

g) Limpar e desinfetar o posto de trabalho e os elementos de uso diário antes de iniciar as 
atividades, novamente durante a jornada de trabalho e antes de se retirar (por exemplo, 
escrivaninha, cadeira, teclado do PC, telefone, material de escritório, intercomunicadores). 

h) Manter registro das tarefas de limpeza. 

i) Ventilar os espaços comuns de forma diária e repetida, bem como restringir o uso dos espaços 
que não puderem cumprir esta medida. 

j) Planificar as tarefas de limpeza e desinfecção das áreas externas. 

k) O balcão de atendimento deverá ser limpo e desinfetado com frequência, evitando que haja 
elementos em excesso que possam ser manipulado. 

l) Quando estiver estipulado o uso de uniforme, lavá-lo com frequência e utilizá-lo exclusivamente 
dentro do estabelecimento. Caso tenha que sair durante o horário de trabalho, trocar de roupa 
antes. 
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m) Usar produtos de limpeza que requeiram um passo só e quaternário de amônio em espuma 
para equipamentos electrônicos. 

n) Para as tarefas de limpeza contar com solução desinfetante, luvas descartáveis e sacos de 
lixo. 

2.2.2. SERVIÇO AO VISITANTE:  
PONTOS DE SANITIZAÇÃO
a) Determinar pontos de sanitização, gratuitas, de fácil identificação em toda a propriedade ou 
sede, particularmente recomenda-se nos pontos de entrada e saída dos edifícios e corredores, 
em áreas centrais de reuniões e próximo às áreas dos banheiros.  Não é recomendado o uso de 
bebedouros. 

b) Considerar ter funcionários nas estações de desinfecção das mãos nos pontos de entrada para 
animar as pessoas a desinfetá-las ao ingressarem e a utilização das estações de desinfecção 
durante todo o evento.

2.2.3. SANITÁRIOS
a) Limpar e desinfetar com frequência pisos e paredes de sanitários. 

b) Limpar e desinfetar diariamente as superfícies do banheiro e o vaso sanitário utilizando um 
desinfetante doméstico que contenha água sanitária com concentração de 55 gr/litro diluída 
(10 ml ou 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água). Se utilizar água sanitária 
comercial com concentração de 25 g/l, colocar o dobro de água sanitária para obter uma correta 
desinfecção, preparado no mesmo dia que for utilizá-la.  A água sanitária diluída deve ser 
utilizada em no máximo 24 horas, pois perde efetividade. Fazer o registro correspondente.

c) Reforçar a desinfecção de maçanetas, corrimãos, torneiras, descargas de vasos sanitários, 
bem como todo elemento de uso e contato frequente.

d) Lavar com abundante água e sabão os panos utilizados para realizar a limpeza e desinfecção 
a fim de garantir que estejam higienizados cada vez que forem utilizados. Também poderá ser 
utilizado material descartável para realizar a limpeza.
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e) Manter constantemente ventilada a área dos banheiros

f) Considere determinar uma área de espera fora da área dos sanitários para evitar que muitas 
pessoas estejam esperando em um lugar fechado.

2.2.4. VENTILAÇÃO 
a) Mudar a ventilação para a velocidade nominal pelo menos 2 horas antes do horário em que 
o edifício será utilizado e mudar para a velocidade mais baixa 2 horas depois do iniciado o uso 
do edifício. 

b) Pela noite e nos fins de semana, não apagar a ventilação, mantendo os sistemas funcionando 
em uma velocidade menor, exceto nos espaços onde o evento não é realizado a fim de evitar 
consumo desnecessário.

c) Garantir uma ventilação regular usando janelas (inclusive em edifícios com ventilação 
mecânica). Ventilar espaços com ar exterior.

d) Inspecionar o equipamento de recuperação de calor para garantir que os vazamentos estejam 
sob controle. 

e) Não mudar as funções de aquecimento, refrigeração e possível umidificação. 

f) Substituir o ar exterior central e retire os filtros de ar como costuma fazê-lo, de acordo com 
o programa de manutenção. 

g) Os trabalhos regulares de substituição e manutenção do filtro serão realizados tomando as 
medidas de proteção comuns, incluída a proteção respiratória.

2.2.5. RESÍDUOS
a) Considere aumentar a quantidade de lixeiras disponíveis para que as pessoas eliminem o lixo 
pessoal. Recomendam-se as lixeiras com tampa desde que a abertura seja sem contato manual; 
caso não seja possível, utilizar lixeiras abertas de boca larga (sem tampa);

b) Ter pelo menos alguns cestos especiais para lixo tóxico ou potencialmente tóxicos/perigosos 
para a saúde, por exemplo, na estação de enfermaria e na sala de isolamento;
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c) Identificar e sinalizar lugares destinados à disposição de resíduos.

d) Manter a limpeza e desinfecção dos depósitos de resíduos. 

e) Cada vez que o lixo for descartado, utilizar luvas (descartáveis preferivelmente) e proteção 
respiratória (máscara). 

f) Realizar diariamente a disposição e gestão de resíduos de equipamento de proteção individual 
dos trabalhadores.

g) Preparar-se para uma quantidade de resíduo superior ao normal; 

h) Aumentar a frequência de coleta de resíduos.

Recomenda-se adotar como referência as instruções do Ministério de Saúde da Nação: 
“COVID-19. Recomendações para a gestão de resíduos domiciliares de pacientes em 
quarentena”. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001860cnt-
covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf

2.2.6. ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 
a) Orientar os expositores com a sinalização adequada e as estações desinfetantes para as mãos 
nas entradas, nas saídas e nos pontos centrais das salas de exposição sempre que for possível. 

b) Será útil brindar orientação sobre segurança da saúde aos visitantes, ou funcionários e outros 
participantes antes do evento, utilizando diferentes canais de comunicação, como correio 
eletrônico, aplicativos e links sobre “o que esperar” e “o que podem fazer para se proteger”. 

c) Recomenda-se determinar, combinar e/ou estipular formalmente quem vai ser o responsável 
de proporcionar material de Segurança e Higiene e o regime de limpeza em torno às exposições. 
Isto vale para a montagem, exibição e a desmontagem do estande. É provável que os expositores 
tragam, ou que lhes peçam que tragam, seu próprio equipamento de proteção individual, 
mas poderiam (também) fazer suposições ou ter outras expectativas. Do mesmo modo, as 
expectativas de ambos os lados sobre quem limpará o que, com que frequência, devem ser 
esclarecidas. Garantir que os regimes de segurança da saúde em toda a propriedade ou sede 
se estenda adequadamente a fim de abranger as áreas de exibição e comprometer a todos os 
envolvidos 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001860cnt-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001860cnt-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
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1.  Recomendar aos expositores: 

- Evitar atividades dentro dos estandes que promovam a aglomeração e contato entre os 
visitantes (degustações, sorteios, entrega massiva de merchandising, shows, entre outros), 
enquanto as reuniões massivas não forem permitidas.

- Ter um desinfetante para as mãos disponível para uso próprio, bem como dos visitantes; 
- Ter (ou proporcionar-lhes) uma lixeira com tampa padrão; 
- Oferecer somente panfletos e brindes que foram empacotados de forma adequa e 

separadamente.

2. Considerar o uso de soluções tecnológicas, cuja adoção ou adaptação são aplicáveis em uma 
variedade de formas e níveis, do estande até a exibição, bem como a propriedade ou sede. 

2.3. REALIZAÇÃO DO EVENTO
---

2.3.1. ACESSOS E REGISTRO
a) Aplicar flexibilidade no controle preventivo de acesso, conforme as disposições vigentes. 

b) Organizar o controle de acesso de modo a facilitar a identificação de sintomas compatíveis 
com a COVID-19, o mais cedo possível, começando com o (pré) registro. 

c) Registrar os visitantes com antecipação permitirá: 

- Confirmar o número de visitantes e cumprir o distanciamento social estabelecido. 
- Incorporar grupos particulares em eventos, espetáculos ou avaliações de risco de instalações; 
- Informar com antecipação sobre as medidas especiais que estão sendo tomadas ou 

circunstâncias especiais; 
- Informar e aconselhar sobre rotinas de acesso se houver requisitos especiais, como por 

exemplo, para pessoas com deficiência motora.
- Determinar intervalos de tempo específicos de entrada para maximizar o uso do espaço 

respeitando o distanciamento social estabelecido.
- Enviar os ingressos ou cartões de identificação imprimíveis para que possam ingressar 

diretamente, evitando aglomerações na entrada.

d) Mapear o processo de controle de acesso e compartilhá-lo antes com os clientes, ou se isto 
não for possível, quando chegarem ao local pela primeira vez.  O fato de ter acesso antes às 
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instruções e orientação sobre o que esperar, aonde ir e como fazer as coisas, seja por correio 
eletrônico, vídeo (por exemplo, a publicação de curta-metragem no YouTube) e o registro, ou 
ao ingressar nas dependências, preferentemente antes de caminhar em direção à entrada(s) ou 
estacionamento, evitará momentos de concentração de pessoas.

e) Áreas de estacionamento: Considere publicar nos espaços visíveis ou nos quadros de avisos, 
mensagens sobre a importância do cuidado e da consideração das medidas de prevenção para 
combater a Covid-19, reforce a higiene das portas e dos sistemas de acesso tanto de entrada 
quanto de saída do estacionamento de veículos. Disponha de dispensadores de álcool em gel 
para clientes em pontos estratégicos do estacionamento. 

f) Evitar estacionamento com manobrista nesta etapa. Esta recomendação poderá variar 
dependendo da etapa em que a jurisdição na qual o evento for realizado se encontrar.

g) Antes de carregar e descarregar equipamentos tente aplicar o protocolo de higiene das mãos. 

h) Considere uma faixa de acesso especial para pessoas com deficiência.  Leve em conta 
alternativas para superar as obstáculos  arquitetônicos que impeçam a circulação.

i) Considere o uso de faixas horárias de acesso às instalações, espaços ou áreas específicas 
para administrar o fluxo de pessoas em uma instalação, espaço ou área em particular, a fim 
de cumprir o distanciamento social estabelecido e evitar aglomerações. Assegure-se também 
de que recebam instruções, se for necessário, sobre o tempo de permanência em cada área, se 
estiver determinado. Ferramentas tecnológicas podem ser usadas para estes fins.

j) Recomenda-se, sempre que for possível, controlar o acesso sem contato físico. O self check-
in por meio de leitor de código de barras, um ingresso, passe ou credencial físico ou digital é 
amplamente considerado como uma medida efetiva para reduzir o contato.

k) Utilize uma sinalização clara para informar às pessoas que estão perto de controle preventivo 

l) Considere ter um canal de comunicação direto para clientes, fornecedores ou outras partes 
interessadas que tiverem preguntas sobre como ingressar na propriedade, sede ou evento, 
para minimizar o contato direto.

ll) Instruir e equipar o pessoal de segurança adequadamente para que possam realizar a função 
de controle de acesso. - Certifique-se de que todo o pessoal responsável pela segurança foi 
informado e treinado para identificar os sintomas da doença (de acordo com as determinações 
do Decreto 260/2020 art. 15) e as medidas de prevenção da COVID-19 conforme a informação 
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oficial que o Ministério de Saúde da Nação comunica. Toda a informação divulgada neste 
contexto pode ser baixada em: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19. 

2.3.2. GESTÃO DE EVENTOS
a) Incremente o uso de gestão do fluxo de visitantes em comparação com os dias anteriores 
à COVID-19 para detectar antecipadamente qualquer potencial problema em torno a medidas 
e requisitos de distanciamento físico. Considere essa gestão a partir de pelo menos três 
perspectivas:

- A capacidade de monitorar e detectar problemas (problemas / anomalias / demoras);
- A capacidade de diminuir (administrar) o fluxo em direção ao ponto onde surge o problema;
- A capacidade de abordar ou resolver (intervir para solucionar) o problema.

b) Dependendo da sua propriedade/sede e evento, deve-se considerar monitorar os fluxos de 
pessoas nos arredores:

- Percurso de acesso ao perímetro (para pessoas a pé ou que utilizam transporte público) e ao 
estacionar (para quem está de carro);

- Áreas de estacionamento;
- Áreas antes das filas / filas;
- Pontos de acesso/saída;
- Áreas interiores principais;
- Áreas de conexão interior;
- Áreas do hall interno;

c) Sempre que for possível, monitorar locais com multidões em tempo real para garantir que 
os problemas de segurança possam ser detectados e agir rapidamente, bem como ter um 
procedimento para abordá-los. 

d) Levar em conta a capacidade para facilitar os esforços de rastreamento e localização do vírus 
respaldados ou solicitados pelas autoridades de saúde. Estes mesmos dados podem, na maioria 
dos casos, dependendo da configuração de privacidade, ser usado para qualquer propósito de 
rastreamento de alertas COVID-19.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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2.3.3. EXPOSIÇÃO
a) Facilitar e fomentar que os expositores e organizadores tenham regimes de limpeza e 
desinfecção dos estandes, exibições e materiais promocionais (ex. sugira que o material 
promocional seja digital).

b) Administrar e controlar o número de participantes no andar de exibição (ex. racionalizar/
simplificar o espaço em bruto/desenho de estandes e métodos de montagem para reduzir o 
tempo para montar e desmontar; permitir um prazo mais longo para armar e desarmar).

c) Administrar o número de visitantes no andar de exibição (ex. estabelecer um número limite 
com base na área em metros quadrados brutos da propriedade/salão/pavilhão, de acordo com 
o proposto pelos gerentes de segurança da feira; distribuir ingressos de bilheteria e entradas 
em dias e horários específicos).

2.3.4.  ESPAÇOS DO EVENTO E  
DISPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO
Para as sessões grupais de trabalho e eventos paralelos, considere projetos de estilo de 
conferência para que o uso de assentos respeite os requisitos de distanciamento social 
estabelecido, levando em conta para os ajustes angulares os chamados assentos ‘escalonados’ 
e ‘tabuleiro de xadrez’. 

Levar em conta as seguintes recomendações detalhadas a continuação:

a) Definir sua capacidade potencial de assentos para oferecer opções aos clientes. Eles não 
saberão que tipo de opções de assentos você oferece até que lhes seja proporcionada a 
capacidade aproximada de assentos, com ou sem desenhos exatos. Na medida do possível 
medir isto para diferentes salões, e ainda melhor, apresentá-lo com um desenho que mostre as 
opções para eventos, faça-o, particularmente para demonstrar que você está preparado para ter 
reuniões pequenas ou médias, sessões de trabalho ou outros eventos em um espaço arrumado 
e seguro. Levar em conta a todo o momento a distância interpessoal mínima estabelecida. E 
não exceder em nenhum momento a densidade de ocupação recomendada, estabelecida em 1 
pessoa por 2,25 metros quadrados, enquanto assim dispuser a norma vigente

b) Independentemente do desenho que adotar ou usar, assegurar-se de contar com a 
orientação e as instruções de uso adequadas. Sejam elas em quadros ou telas, essa informação 
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é particularmente importante para os planos de assentos que não têm numeração ou que 
estão fixos no chão. Atualmente as salas de cinema e de teatros estão testando uma série de 
programas de sinalização e instrução para este propósito.

c) Considerar aproveitar a experiência existente fora de sua organização sobre os planos de 
assentos, que é um negócio de rápido crescimento. 

d) Quando a norma relativa a distanciamento social o permitir, e conforme a fase em sua 
jurisdição, considerar a análise de números de assentos dinâmicos e estáticos, que permite que 
as pessoas registradas com anterioridade que estão juntas se sentem juntas. Acrescentar estes 
pares ou pequenos grupos de 2, 3, 4 ou até mais pessoas e ter um algoritmo para calcular um 
novo plano de assentos pode melhorar bastante a capacidade dos assentos.

2.3.5. RODADA DE NEGÓCIOS
a) Considerar as recomendações sobre distanciamento de expositores e visitantes para espaços 
de intercambio comercial.

b) Utilizar barreiras físicas onde não for possível o distanciamento entre as partes. 

c) Promover o uso de ferramentas digitais para programar reuniões e a entrega de material 
digital em vez de material impresso.

d) Evitar o intercâmbio de alimentos durante as reuniões de negócios.

2.3.6. SERVIÇOS DE GASTRONOMIA
Os serviços gastronómicos deverão levar em conta as normas estabelecidas no Protocolo 
para Estabelecimentos Gastronômicos do Ministério de Turismo e Esportes da Nação, além 
de observar o estrito cumprimento das normas aplicáveis com relação à bromatologia e à 
manipulação de alimentos, e todas as normas de cumprimento obrigatório sejam elas de 
carácter nacional, estadual e/ou municipal.

Além do mais, e atendendo as particularidades o serviço de buffet nos eventos, recomenda-se:

- Brindar os serviços de café da manhã informal, coffee break, brunch, lunch, serviço de buffet, 
etc., em forma escalonada e para pequenos grupos diminuindo a concentração de pessoas, 
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utilizando materiais descartáveis (priorizando materiais sustentáveis) e que só seja manipulado 
pelo pessoal do serviço de buffet.

- Reforçar todos os serviços de serviço de buffet com pessoal treinado a fim de supervisar e 
garantir que os procedimentos são implementados corretamente.

- Defina uma área específica para a entrega de pedidos com os espaços necessários, para que 
tanto o pessoal quanto o comensal, possam cumprir o distanciamento físico e permita uma 
adequada distribuição no fluxo de entrega, garantindo a operacionalidade e a prevenção de 
contágio.

- A fim de garantir que o distanciamento social seja respeitado recomenda-se sinalizar os pisos 
setorizando espaços, utilizando barreiras, entre outras opções.

- Recomenda-se que todas as estações tenham uma divisória de acrílico para separar o comensal 
dos alimentos e bebidas.

- Certifique-se de que os balcões de serviço sejam distribuídos de tal forma que permita 
unicamente a circulação do pessoal do serviço de buffet, evitando o movimento de pessoas 
alheias ao serviço por trás delas.

- Os adoçantes, mexedores, bebidas ou molhos deverão ser manipulados unicamente pelo 
pessoal dos balcões.

- Controle que todos os alimentos cheguem às estações fechados, embalados em papel filme 
e/ou em móveis.

2.3.7. TRANSPORTE E LOGÍSTICA
a) Os organizadores do evento podem trabalhar com os fornecedores de transporte para 
proporcionar transporte aos visitantes, de e até a sede do evento.

b) Em coordenação com a admissão escalonada, o transporte de visitantes no local pode 
seguir um esquema previsível que nos permite planificar adequadamente as necessidades de 
transporte. Ao trabalhar com os fornecedores, os visitantes mantêm de forma segura as normas 
vinculadas ao comportamento no transporte, enquanto viajam de e até a sede do evento.

O transporte deveria:

a) Cumprir os protocolos e normas vigentes baixadas pela autoridade de aplicação. 

b) Utilizar, a todo o momento, máscara de proteção facial. Esta medida vale tanto para os 
funcionários quanto para os passageiros, enquanto estiver em vigor em sua jurisdição.

c) Expor no veículo, cartazes com as medidas de prevenção da COVID-19.
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d) Dispor de álcool em gel em todas as unidades de transporte, fornecê-lo cada vez que os 
passageiros entrarem no veículo, evitando assim o contato e manipulação massiva dos 
dispensers. 

e) Implementar procedimentos de sanitização para os veículos. Isto inclui todos os elementos 
que estiveram em contato com passageiros e funcionários (canetas, pastas, microfone, celulares, 
malas, etc.) além da limpeza geral de todo o veículo antes e depois de cada serviço, incluindo 
bancos, protetor de cabeça, pega-mãos, vidros, maçanetas de portas, entre outros. Anular 
qualquer serviço de lanche, alimentação etc. para minimizar a manipulação de elementos e 
assim diminuir as possibilidades de contágio direto.

f) Transitar com passageiros sentados em seus assentos, se possível, com reserva. Não permitir 
o embarque de passageiros que não tiverem assento reservado.

g)  Instruir a motorista quanto ao uso de luvas na hora da limpeza e desinfecção do veículo de 
transporte.

h) Enquanto o veículo estiver esperando para iniciar o serviço, bem como durante a circulação, 
deverá ́permanecer com as janelas abertas para facilitar a ventilação constante.

i) Quando não for possível cumprir a distância mínima estabelecida, recomenda-se instalar 
uma barreira física que separe os passageiros do motorista e que lhe permita utilizar todos 
os comandos do veículo, transparente, para não afetar a visibilidade nem comprometer a 
segurança com que devem prestar-se os serviços. 

j) Se for possível, deixar vazia a primeira fila de bancos para cumprir a medida de distanciamento 
requerida. 

k) Recomendar ao grupo que, durante a espera do transporte, nas respectivas paradas, 
no embarque, no desembarque e dentro do veículo, mantenha a distância social mínima 
estabelecida. 
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