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NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº005/2020

Em, 15 de maio de 2020.

1) OBJETO:
1.1 Recomendações a serem observadas na realização de atividades religiosas,
visando práticas de segurança no enfrentamento do novo Coronavírus
(COVID-19).

2) ORIENTAÇÕES:
2.1 Não recomendamos a realização de atividades religiosas presenciais no

Município, tais como cultos, celebrações, batismos, casamentos e afins, pelo
Município estar enquadrado na classificação de risco moderado para
COVID-19, conforme definido por ato do Secretário de Estado da Saúde.
2.1.1 Caso a entidade religiosa decida pela realização de cultos, os

mesmos devem cumprir rigorosamente todas as medidas sanitárias,
visando a prevenção da transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19).

2.1.2 A capacidade máxima de pessoas no estabelecimento não poderá
ser superior ao total de 01 (uma) pessoa por cada 10m2 (dez metros
quadrados) de área local de realização de atividade - considerar para
o cálculo desta área, à destinada ao assentos dos fiéis.

2.1.3 Deverá ser afixado em local de destaque e visível ao público a
capacidade total do local, determinada conforme item anterior, em
locais de acesso às dependências do estabelecimento, com o
seguinte dizer:
“Este estabelecimento possui ..... m2 e capacidade máxima para .....
pessoas, perfazendo o total de uma pessoa por cada 10 m2”.

2.1.4 Realizar a adequação da disposição dos bancos e/ou cadeiras
retirando-os do ambiente ou isolando-os com faixas ou outras
marcações, para assegurar a distância mínima de 2,0 (dois) metros
entre as pessoas.

2.1.5 Adotar outras medidas adicionais que impeçam o acesso de pessoas
que não estejam utilizando máscara de proteção facial.

2.1.6 Adoção de medidas que impeça o acesso ao estabelecimento de
pessoas pertencentes aos grupo de risco, tais como portadores de
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doenças crônicas, com idade superior a 60 anos, gestantes e crianças
e de pessoas com sintomas respiratórios.

2.1.7 Orientação e adoção de medidas para que não haja contato físico
entre as pessoas, como abraços, beijo e aperto de mãos, e de
incentivo a adoção das demais etiquetas de higiene pessoal.

2.1.8 Não compartilhamento de objetos; no entanto quando necessário o
compartilhamento de equipamentos como microfones, estes
deverão ser higienizados a cada utilização por pessoas diferentes.

2.2 A recomendação da não realização de celebrações presenciais não
impossibilita a transmissão das atividades religiosas de modo online, por TV,
por rádio ou outras formas de comunicação.

2.3 A Igreja / Templo poderá permanecer aberto para a realização de orações
individuais, celebrações online e auxílio espiritual, devendo ser observada
todas as cautelas sanitárias.

2.4 A Igreja deverá afixar cartazes, em locais visíveis, com informações de
proteção, contendo minimamente as seguintes recomendações:

 Mantenha Distância mínima de 02 (dois) metros entre as pessoas.
 Utilize máscaras de proteção facial.
 Lave as mãos frequentemente por 40 a 60 segundos, com água e sabão ou

higienize frequentemente suas mãos com álcool em gel 70%.
 Ao tossir ou espirrar, utilize etiqueta respiratória (cobrindo boca e nariz com

a parte interna do cotovelo ou usem lenços descartáveis, que deverão ser
imediatamente descartados após o uso).

2.5 O responsável pela Instituição deve orientar aos frequentadores de que não
poderão se dirigir a Igreja caso apresentem sintomas de resfriado ou gripe.

2.6 Limpar e desinfetar adequadamente todos os ambientes da Instituição,
várias vezes e sempre que necessário, principalmente locais como banheiros,
pias, assentos, bancos, cadeiras, corrimãos e demais superfícies que tenham
contato com as pessoas presentes, além de objetos de uso compartilhado.

2.7 Durante os atendimentos deverá ser mantida a distância mínima de 2,00
metros entre as pessoas.

2.8 Manter todas as áreas ventiladas, com janelas e básculas abertas, não sendo
permitido o uso de ar condicionado.

2.9 Disponibilizar preparação alcoólica 70% na entrada dos estabelecimentos e
em locais estratégicos.

2.10 Disponibilizar todos os recursos necessários para a higienização
adequada das mãos, tais como: água corrente, sabonete líquido, papel
toalha no devido suporte e lixeiras com tampas e acionamento de pedal.
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2.11 A Instituição deve fornecer de copos descartáveis para o consumo de
água, evitando, assim, o contato direto da boca com as torneiras dos
bebedouros.

Atenção Primária à Saúde

Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária

FONTE:

Nota técnica covid-19 n° 35/2020 - Recomendações a serem observadas na
realização de atividades Religiosas, visando práticas de segurança no enfrentamento
do novo Coronavírus (COVID-19).


