
TODOS PELA VIDA E AS COVID-19

A partir das principais regras existentes, tais como: Distanciamento social; Higiene
pessoal; Sanitização e ventilação de ambientes; Comunicação; e Monitoramento
foram estabelecidas normas a serem utilizadas durante o evento: TODOS PELA
VIDA.

1. Uso obrigatório de máscaras de proteção pelo público frequentador e todo staff,
fornecedores, expositores e quaisquer profissionais envolvidos no evento, inclusive
com ampla comunicação, que será focada na conscientização e na obrigatoriedade
do uso. Haverá a disponibilidade de pontos para aquisição de máscaras no local do
evento;

2. Uso sugerido de medidor instantâneo de temperatura de todo o público
participante no acesso ao evento, quando necessário e de acordo com o nível de
restrição. Aferição de temperatura de todo o staff, fornecedores, expositores e
qualquer integrante envolvido na produção do evento;

3. A pessoas que apresentarem alta temperatura ou outros sintomas visíveis para
atendimento médico ou avaliação, serão orientados a buscar auxílio de profissional
capacitado de sua preferência e não participarão do evento;

4. Distanciamento de pelo menos um metro e meio entre pessoas nas filas de
acessos aos eventos, com uso obrigatório de máscaras, conforme legislação local.
E ainda sinalização visual, marcações e identificações de filas, isolamentos físicos
com grades, cones, barreiras de proteção e segurança, “unifilas” de sentido único,
além de orientadores de público com informações visíveis, em toda a área de
abrangência do evento;

5. O evento TODOS PELA VIDA é gratuito e não fará uso de bilheterias. Ainda para
evitar filas será estimulado ao público que realize seu agendamento on-line através
do endereço www.apsivida.com, a fim de evitar ao máximo, o contato ;

6. Manter informações de nomes e contatos dos participantes após o evento em
absoluto sigilo;

7. As informações gerais a respeito das restrições operacionais, bem como as
medidas necessárias ao cumprimento da legislação vigente e aos protocolos
adotados para atender às questões de higiene, limpeza, proteção e segurança
sanitária em todo o local do evento serão prévia e amplamente divulgadas durante a
jornada do evento: TODOS PELA VIDA.

9. Será disponibilizado material informativo e sinalização adequada com as devidas
instruções sobre o protocolo nas áreas do evento, com o intuito de proteção e

http://www.apsivida.com


segurança de profissionais, colaboradores, operadores e todos os participantes do
evento;

10. Providenciar o distanciamento de mesas e cadeiras e a redução de ocupação
dos espaços, quando em áreas confinadas, a fim de garantir o isolamento mínimo
de um metro e meio.


