MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
PROTOCOLO SANITÁRIO
REALIZAÇÃO DE “UM VERDADEIRO ESPETÁCULO”
A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Corrente, por meio do gabinete
da secretária, em consonância com as determinações legais do Governo Federal e
do Estado de São Paulo, no que diz respeito às medidas de enfrentamento e
combate do Sars-CoV-2, seguindo as orientações do Centro de Contingência
Municipal da COVID-19 e das autoridades sanitárias competentes, torna público o
Protocolo Sanitário para realização do evento “Um Verdadeiro Espetáculo”, a ser
promovido por esta administração no dia 8 de outubro de 2021 no período
compreendido das 15h às 20h (horário de Brasília).
O presente protocolo tem por objetivo garantir a segurança e cautela na
realização do evento, assegurando medidas simples e eficazes na contenção do
avanço do novo Coronavírus.
Este documento recomenda:
● Controle de acesso desde a entrada evitando filas, listas de espera e
aglomerações;
● Aferição de temperatura corporal no momento da chegada;
● Cobrança do uso de máscara dos participantes, trabalhadores e artistas do
evento, estes últimos enquanto não estiverem se apresentando;
● Todos os convidados (participantes), colaboradores e trabalhadores devem
permanecer de máscara durante todo o evento e de forma adequada, sendo
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permitida sua retirada, exclusivamente, para ingestão de alimentos e
bebidas;
● Todos os convidados e colaboradores devem primar pela prática de
higienização das mãos, preferencialmente com água e sabonete, ou com
aplicação de álcool em gel a 70%;
● Disponibilizar em pontos estratégicos, desde a entrada e nos demais locais
de circulação de pessoas, solução de álcool em gel a 70% para higienização
das mãos;
● Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos
participantes, assegurando o espaçamento mínimo de um metro e meio
entre as cadeiras no espaço utilizado pelos convidados;
● Organizar a saída dos participantes para que ocorra de maneira gradativa e
evite aglomerações.
As medidas deste protocolo são recomendações aos organizadores do “Um
Verdadeiro Espetáculo” que visa garantir a segurança sanitária no evento.

Atenciosamente,
Assessoria de Comunicação Social da SMS
GABINETE DA SECRETÁRIA
Ribeirão Corrente/SP, em 6 de outubro de 2021.
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