


Procedimento Admissão Status da condição 

Aferição de temperatura na 
entrada do evento 

Somente aqueles  abaixo de 
37,5 0C

Confirmado 

Higienização de mãos Disponibilização de álcoos gel 
70% na entrada e em demais 
locais

Confirmado

Solicitação de carteira de 
vacinação 

Carteira do posto de vacinação 
ou do Conecte SUS, com uma 
ou duas doses, conforme o 
calendário e tipo de vacina

Confirmado, se for permitido 
exigir à época do evento 

Uso de máscara Para acesso e permanência, e 
somente máscaras autorizadas 
pela legislação.  Na área de 
alimentação liberado, 
conforme protocolo. Descarte 
separado. 

Confirmado

Estamos felizes com o retorno do Green Rio 2021 em formato híbrido. Porém, ainda é necessária a adoção 
de cuidados pautados nos protocolos sanitários contra a COVID-19. Todos preocupados com a saúde e bem-
estar de todos, vamos tomar providências de prevenção, como detalhadas abaixo. 

Estes procedimentos serão atualizados conforme os protocolos das autoridades competentes, portanto 
tem caráter preliminar. 



Procedimento Admissão Status da condição 

Equipamento áudio visual Microfones individuais, 
higienizados após uso  e 
embalados 
Fones higienizados e 
embalados individualmente 
após o uso

Confirmado

Higienização de superfícies Com material Confirmado

Orientação  aos participantes Newsletter a participantes , 
fornecedores  e equipes de 
apoio para as boas práticas da 
prevenção, e divulgação nas 
diversas mídias 

Confirmado

Distanciamento e capacidade 
reduzida 

Ocupação reduzida da área 
com montagens e sinalização
de fluxo e distanciamento, 
para evitar aglomerações. 
Limite de capacidade máxima 
de pessoas por estande. 

Confirmado, percentuais,
quantidade de pessoas e 
distância conforme processo 
de licenciamento na Prefeitura 
do Rio (protocolo vigente) 
Ex. 70%, 1,5m, 1 pessoa por 
2m²



Procedimento Admissão Status da condição 

Perguntas, avaliações e outros 
formulários do evento 

Redução da troca de papéis,
com encaminhamento de 
perguntas e avaliação do 
evento em aplicativos on line

Confirmado 

Credenciamento com contato 
reduzido

Pré credenciamento online,   
emissão de QR code do crachá 
em casa, dados para 
rastreamento posterior . 
Uso de pulseiras para 
identificar os que estão em 
conformidade. 

A confirmar quais os 
procedimentos finais 

Operação dos estandes Sem aglomeração, capacidade 
limitada, espaços abertos, 
com pelo menos duas paredes 
abertas,  alimentos  
embalados e higienizados,  
limpeza constante de 
superfícies e imediata no caso 
de contato coletivo.

Confirmado 


