
EDITAL Nº 010/FCCR/2021
Cessão onerosa de uso de espaços culturais

ANEXO VI – PROTOCOLO SANITÁRIO

DIRETRIZES

1

Limitar a uma sessão por dia e intervalos durante espetáculos devem ser suspensos
para que não haja movimentação de público.

Se houver mais de uma sessão no dia, o serviço de higienização completo do espaço
será de responsabilidade do Autorizado, com supervisão de funcionário indicado pela
coordenação do Teatro.

2
Suspender  a  participação  do  público  nos  palcos  durante  as  apresentações,  bem
como as fotos com artistas. E também não haver trânsito/interação entre palco e
plateia ou backstage. 

3

Não liberado uso da bilheteria presencial. Venda de ingressos online. Imprimir ou
apresentar por aplicativo de celular no check in. Recomenda-se a criação de uma
página no site de venda de ingressos com todas as informações e procedimentos
que  deverão  ser  adotados  pelo  público.  No  ato  da  compra  o  espectador  deve
confirmar estar “de acordo” com as medidas preventivas.

4
A conferência de ingressos deverá ser visual, através de leitores óticos ou de auto
check-in, sem contato manual por parte do atendente, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5m em relação ao frequentador.

5
Manter  a  distância  mínima  segura  (1m)  entre  pessoas  nas  diversas  áreas  de
circulação pelo espaço.

6
Escalonar a saída dos eventos por fileiras de assentos, a fim de evitar aglomeração
em escadas, portas e corredores. A saída deverá iniciar pelas fileiras mais próximas
à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas.

7

É de responsabilidade dos Autorizados a utilizar os Teatros da FCCR o fornecimento
de  equipamentos  de  proteção  individual  necessários  à  manutenção  de  higiene
contra o COVID-19, de acordo com as atividades desenvolvidas por seus funcionários
e integrantes (máscara facial, álcool 70% gel e líquido, luvas descartáveis quando
for o caso).   Uso OBRIGATÓRIO durante todo período de permanência nos espaços,
com troca dos mesmos, conforme necessidade.

8
Área técnica: permanência de no máximo 4(quatro) pessoas, sempre com uso de
máscara.

9

Liberação do acesso do público ao hall e dependências dos Teatros com, no máximo,
15 minutos de antecedência. Incentivar ao público chegada ao espaço próximo ao
horário  de  início  do  espetáculo.  Lembrando  que  os  assentos  são  numerados  e
ingressos vendidos antecipadamente.

10
BACKSTAGE e PALCO: os profissionais que transitarem pelos camarins, corredores,
backstage e palco devem respeitar o distanciamento entre eles (1m). Obrigatório
uso de máscara em todos os espaços para toda equipe. 

11

Respeitar limite de pessoas no backstage e devido distanciamento.                            
TEATRO MUNICIPAL: máximo de 50 (cinquenta) pessoas distribuídas pelos 04 
(quatro) camarins.                                                                                                         
CINE SANTANA: máximo de 50 (cinquenta) pessoas distribuídas em 04 (quatro) 
espaços de camarim.                                                                          

12
Acesso de artistas e equipe técnica somente pelo backstage (Teatro Municipal pelo 
2º andar), onde devem higienizar mãos e seus pertences.
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RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES GERAIS: 

a) Este Protocolo Sanitário seguirá as orientações e atualizações do
Plano SP e Decretos Municipais de acordo com ajustes necessários
determinados pelos respectivos Comitês Sanitários.

b) O  Autorizado  a  uso  do(s)  teatro(s)  devem  orientar  seus
funcionários e integrantes de sua equipe a aplicar corretamente as
medidas do Protocolo de Segurança Sanitária, durante todo o período
de permanência nas dependências dos teatros:

- higienização das mãos com água e sabão, uso de máscara,
álcool 70% gel e líquido, luvas descartáveis quando for o caso
de  acordo  com  as  atividades  desenvolvidas  por  seus
funcionários e integrantes da equipe.

c) Espectadores,  funcionários  e  integrantes  da  equipe  técnica  e
artística  com  temperatura  corporal  acima  de  37,5ºC  ou  que
apresentem qualquer sintoma associado a problemas de saúde não
devem ser autorizados a ingressar nas dependências dos teatros.

d) Materiais  e  equipamentos  de  uso  compartilhado  devem  ser
desinfetados regularmente ao longo do período.  

e) Ao final do espetáculo sair dos teatros seguindo as orientações e
rota indicada. 

f) Respeitar  o  limite  de  pessoas  no  acesso  à  área  de  banheiros
coletivos determinado para cada espaço.

g) Os  Autorizados  a  uso  do(s)  teatro(s)  ficam  responsáveis  pelo
fornecimento de equipamentos de proteção individual necessários à
manutenção de higiene contra o COVID-19, para seus funcionários e
integrantes.
  
h) Qualquer  atualização  necessária  das  medidas  adotadas  será
comunicada o mais rápido possível.

OS TEATROS ESTÃO EQUIPADOS COM:

a) Estações de álcool gel distribuídos por suas dependências para uso
geral.

b) Termômetro  infravermelho  para  aferição  de  temperatura  na
entrada principal (público) e camarim (artistas e equipe técnica).
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c) Equipe de profissionais para limpeza e higienização dos

banheiros e áreas comuns de acordo com a frequência necessária.
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