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PROTOCOLOS PARA EVENTOS COM PÚBLICO 

INSTITUTO USIMINAS – 2021 
 

O Instituto Usiminas estabeleceu alguns procedimentos de segurança para todas as pessoas em 

visita ao Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin.  

Estamos adotando as medidas preventivas necessárias para minimizar o risco de propagação da 

Covid-19 e garantir o acesso à nossa programação cultural. Siga corretamente as orientações! 

 

Para acesso a todas as dependências do Centro Cultural Usiminas e do Teatro Zélia 

Olguin é necessário: 

 

• Estar com a temperatura abaixo de 37,5ºC; 

• Aguardar por 10 minutos no espaço “Espera” para nova aferição, se a temperatura estiver 

acima de 37,5ºC). Persistindo a febre, orientação ao público que procure uma unidade 

básica de saúde; 

• Higienizar os calçados no tapete sanitizante; 

• Usar máscara durante todo o período de permanência nos espaços. É de suma importância 

que todos os participantes estejam fazendo o uso correto de máscaras, dando preferência 

para máscaras do tipo cirúrgicas ou PFF-2; *Dispensado para crianças com menos de 3 anos de 

idade, bem como no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com 

deficiências sensoriais, ou com quaisquer outra deficiência que as impeçam de fazer uso adequado de 

máscara de proteção facial, mediante declaração médica. 

• Usar álcool em gel ou lavar as mãos com sabão, periodicamente; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

• Manter distância de segurança de 2m entre as pessoas; 

• Respeitar a disposição das cadeiras conforme orientação da equipe do Instituto Usiminas;  

• Evitar aglomeração.  

• Caso algum membro da família apresente quaisquer sintomas gripais ou indisposição como 

dores no corpo e entre outros, devem procurar uma unidade de saúde e não podem 

participar; 

 

Ações do Instituto Usiminas para prevenção à COVID-19: 

• Aferição de temperatura em todas as entradas; 

• Limpeza intensificada em todos os espaços, bem como de maçanetas e corrimãos; 

• Disponibilização de álcool em gel para o público nas entradas e banheiros; 
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• Disponibilização de tapetes sanitizantes no hall da entrada principal do Centro Cultural 

Usiminas e do Teatro Zélia Olguin; 

• O sistema de aquisição de ingressos será feito de forma online (via site) e o controle de 

acesso do público será feito sem contato, através de ingresso online e leitura a distância;  

• O fluxo de entrada e saída do público será feito com procedimentos que assegurem o 

distanciamento social e de forma sinalizada; 

• Organização das filas respeitando o distanciamento físico de, no mínimo, 2m entre cada 

cliente, demarcando o chão com adesivos; 

• As cadeiras disponibilizadas conforme capacidade reduzida e respeitando o distanciamento 

entre cadeiras. Apenas grupos que forem do mesmo núcleo familiar ou de mesmo convívio 

social poderão sentar próximos.  

 

Ações para montagem e execução de eventos - equipe técnica e de produção: 

• Orientação à produção e equipe técnica envolvida de que profissionais com sintomas 

gripais não podem participar; 

• Durante a execução do trabalho, preservar o distanciamento entre as pessoas da equipe; 

• Realização de vistorias e rondas para verificar o cumprimento das obrigatoriedades; 

• Uso obrigatório de máscaras por todos os participantes, inclusive equipe do Instituto 

Usiminas, em todo o período do evento (montagem, realização, desmontagem, entrega de 

materiais e movimentação de cargas); 
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