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ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA SEGURA 
ATIVIDADES CULTURAIS (CINEMA E GALERIA DE ARTES) EM 

TEMPOS DE COVID-19 
 

 

I - REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS 
 

1. Os espaços culturais deverão observar as orientações constantes neste 

Protocolo e demais normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção 

da Covid- 19.  

2. As regras de conduta deverão ser exibidas em cartazes ou banners na entrada 

dos espaços culturais, replicadas no circuito interno de TV, quando houver, e 

repetidas internamente no maior número possível de locais.  

3. Os cinemas e galerias de arte deverão operar com capacidade de público 

reduzida, devendo ser respeitadas as regras de distanciamento estabelecidas 

neste documento.  

4. O estabelecimento deverá realizar a aferição da temperatura corporal dos 

frequentadores e funcionários na entrada do espaço cultural com termômetro 

infravermelho, sendo proibido o ingresso por aqueles que estiverem com a 

temperatura corporal acima de 37,8 graus, sendo vedado também a frequência 

de pessoas que estejam apresentando sintomas como coriza, tosse, febre e 

mal-estar, orientando que procure o Centro Covid-19 mais próximo. Pessoas 

que apresentem qualquer sintoma de resfriado ou gripe, não deverão vir aos 

espaços culturais.  

5. O funcionário que apresentar qualquer sintoma compatível com a Covid-19, ou 

que seja diagnosticado como caso suspeito ou confirmado da Covid-19 deverá 

comunicar ao seu supervisor e ser orientado a procurar o Centro Covid-19 mais 

próximo , devendo ser afastado de suas atividades pelo período mínimo de 14 

(quatorze) dias conforme recomendação médica, sem, no entanto, comparecer 

ao local de trabalho.  

6. Todas as pessoas (frequentadores e funcionários) deverão usar máscaras de 

proteção durante todo o tempo de permanência nos espaços culturais e 

deverão realizar a troca das mesmas, ao longo do período, conforme a 

necessidade. A máscara reutilizável (de pano) não deverá ser utilizada por 

longo período, respeitando o máximo de 3 horas, ou antes desse período, caso 

esteja úmida. 
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7. Os espaços culturais ficam obrigados a dispor de álcool 70% (gel ou líquido) no 

ingresso dos frequentadores e funcionários, e distribuídos por todas as 

dependências dos mesmos.  

8. Os espaços destinados às atividades culturais deverão respeitar as orientações 

para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar 

minimamente as seguintes estratégias para o distanciamento social:  

 

a) a distância mínima de 1,5 m entre as pessoas deverá ser mantida em 

todas as áreas, inclusive na entrada e saída da plateia; 

b) o público deverá ser distribuído nas dependências do espaço cultural, 

respeitando a regra de distanciamento, minimizando o contato entre 

frequentadores e entre eles e funcionários; 

c) as filas deverão receber demarcações para que as pessoas 

entendam facilmente onde devem ficar e dessa forma garantir o 

distanciamento social;  

d) para evitar problemas entre os frequentadores, funcionários deverão 

assegurar um trânsito tranquilo;  

e) recomendado que seja aberta apenas uma porta para cada sentido, 

criando-se vias de mão única, com marcação de “entrada” e “saída” no 

piso ou na parede;  

f) deverá ser estabelecido o número máximo de frequentadores que 

podem entrar e sair ao mesmo tempo da plateia a fim de que seja 

mantida a distância mínima estabelecida;  

g) os funcionários que verificam os ingressos deverão guardar a 

distância mínima de 1,5 m em relação ao frequentador;  

h) recomendado que funcionários sejam destacados para controlar a fila 

de acesso aos banheiros, que deverão ter um número máximo de 

pessoas, de acordo com a área disponível e com a distância mínima 

estabelecida.  

 

9. As janelas e portas deverão ser mantidas abertas, para a renovação do ar, 

dando preferência à ventilação natural sempre que possível. Caso o uso de 

aparelhos de ar condicionado seja necessário, os componentes do sistema de 

climatização como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, 

devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou multiplicação de 

agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.  
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10.  Recomendada a higienização das mãos com água e sabão. As pias 

destinadas a higiene das mãos deverão estar abastecidas com os insumos 

necessários como sabonete líquido, papel toalha, álcool 70% (gel ou líquido) e 

lixeira de preferência sem acionamento manual.  

11. O espaço deverá ser higienizado ao final de cada sessão de cinema e no caso 

das galerias, no início e fim do horário de visitação. Estima-se em 

aproximadamente 60 minutos o tempo necessário para limpeza e desinfecção 

do local destinado ao público. 

12. Deverá ser realizada a limpeza e posterior desinfecção do local (usando luvas), 

respeitado o tipo de material, em toda a extensão e nos locais de contato dos 

frequentadores. Deverá ser feita a limpeza com água e sabão e em seguida, 

desinfecção com solução de água sanitária (2,0 a 2,5%) diluído a 1 colher de 

sopa para cada 1 litro de água sobre as superfícies , equipamentos e demais 

pontos de contato.  

13. A desinfecção também poderá ser feita com quaternário de amônio, álcool 

líquido a 70% ou outro desinfetante para essa finalidade, desde que seja 

regularizado junto à ANVISA, e que sejam seguidas as recomendações de uso 

do rótulo. 

14. Para garantir o máximo de higiene, máquinas automáticas de venda de 

ingressos, maçanetas e outras superfícies de contato manual como, por 

exemplo, corrimão de escadas e interruptores de luz deverão ser desinfetadas 

com uma maior frequência e deverão possuir uma rotina de sanitização em 

intervalos de tempo mais curtos. 

15. Materiais de uso compartilhado deverão ser desinfetados regularmente, ao 

longo do dia. 

16. Materiais de uso individual (computadores, teclados, canetas, telefone etc.) 

deverão ser limpos e desinfetados diariamente pelo seu respectivo usuário, 

independentemente do serviço de limpeza predial estabelecido.  

17. Recomendado que cada funcionário tenha seu próprio jogo de talheres, copo e 

prato. Deverá ser adotada a escala de almoço, caso o local reservado para as 

refeições não atendam às normativas sobre distanciamento. Recomendada a 

desinfecção da área utilizada pelo funcionário após seu uso, pois durante a 

refeição a mesa acaba sendo tocada por mãos, braço e cotovelo.  

18. Funcionários deverão ser instruídos e/ou treinados a aplicar corretamente as 

medidas deste protocolo para garantir a segurança sanitária. 

19. Qualquer atualização necessária das medidas deverá ser adotada e 

comunicada o mais rápido possível. 
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20. Funcionários cuja atividade possa ser realizada remotamente deverão ser 

encorajados a trabalhar em regime de home-office, enquanto perdurarem as 

normativas governamentais sobre distanciamento social e riscos de contágio. 

21. Recomendado que trabalhadores e frequentadores do grupo de risco, que são 

mais vulneráveis à Covid-19, como pessoas com doenças pré-existentes como: 

diabetes, hipertensão, obesidade, idade igual ou superior a 70 anos, portadores 

de doença cardiovascular; doença pulmonar; câncer, além de doenças tratadas 

com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos e os transplantados 

permaneçam em casa. 

22.  Recomendada a suspensão temporária do serviço de guarda-volumes. 

23. Banheiros e áreas comuns deverão ser higienizados de acordo com sua 

frequência de toque. Todas as superfícies do banheiro incluindo pisos, pias e 

vasos sanitários deverão ser limpas e desinfetadas, antes e após cada sessão 

ou de acordo com a frequência necessária, levando-se em consideração o 

número de frequentadores a serem atendidos e o período, em horas, que o 

local estará aberto. O estabelecimento deverá disponibilizar nos banheiros 

papel higiênico, lavatório com água corrente, sabão líquido, álcool em gel ou 

líquido a 70%, papel toalha e lixeiras acionadas a pedal. Recomendado o uso 

de assento descartável. 

24. Os dispensadores de água dos bebedouros que exigem aproximação da boca 

com o ponto de saída da água deverão ser bloqueados. Somente será 

autorizado o funcionamento de bebedouros onde copos e garrafas possam ser 

preenchidas diretamente, e sem tocar o bocal dos mesmos na saída de água.  

 

 

II - ACESSIBILIDADE 

 
25. A adaptação dos espaços culturais para seguir as normativas deste protocolo 

de segurança deverão contemplar o acesso do público com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

26.  Recomendada a limpeza e desinfecção após cada uso de audioguias, 

plataformas de cadeirantes e outros equipamentos que requeiram manipulação.  

27. Recomendado aos funcionários a utilização de equipamentos de proteção 

individual que permita a interação com o público com deficiência, de acordo 

com cada especificidade. Exemplo: máscaras que permitam a leitura labial. 
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III - REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA O PÚBLICO 
  

28. Orientar os frequentadores para que venham sozinhos, se for possível, a menos 

que o acompanhante more na mesma casa.  

29. Deverá ser incentivada a chegada ao local próximo ao horário do filme. Os 

frequentadores deverão ser orientados a entrarem no hall do cinema no máximo 

15 minutos antes do horário da sessão.  

30. Os frequentadores deverão ser orientados a sair do cinema imediatamente após 

a sessão. 

31. O tempo de visitação à galeria de artes deverá ser reduzido.  

 

 

SUGESTÃO: MODELO DE COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CORONAVIRUS  

✓ Siga as recomendações de afastamento social estabelecidas. 

✓ Fique em casa se estiver gripado ou resfriado. Será um prazer receber você numa 

próxima ocasião.  

✓ Atualmente, teatros, cinemas, salas de concerto, museu e galerias não são locais 

de encontro. Por favor, venha sozinha(o) ou com outra pessoa que more na mesma 

casa. Quando for ao cinema, entre no hall apenas 15 minutos antes do início da 

sessão.  

✓ Limite seu tempo de visitação a exposições em galerias.  

✓ Use máscara todo o tempo. Sempre siga as instruções de nossos funcionários.  

✓ Compre seu ingresso on-line, imprima-o em casa ou traga-o no aplicativo para 

celular. Caso não seja possível, compre seu ingresso na bilheteria com cartão de 

crédito ou débito. Seu ingresso será verificado visualmente por um de nossos 

funcionários, respeitada a distância mínima de 1,5 m.  

✓ Use o toalete antes do início da sessão de cinema ou da visita à exposição.  

✓ Lave bem as mãos e use álcool em gel, disponível em uma das estações 

espalhadas pela sala/galeria. 

✓ Mantenha sempre a distância de 1,5 m das outras pessoas. Seja gentil e paciente.  

✓ Queremos que você tenha um momento especial em nosso  cinema/galeria. 
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IV - PREMISSAS DO AFASTAMENTO SOCIAL 

  

32. Deverá ser garantido um ambiente sanitariamente seguro para funcionários e 

púbico.  

33. Deverá ser proporcionada uma experiência artística e cultural agradável.  

34. Deverá ser respeitada a medida que tornou obrigatório o uso de máscaras.  

35. Deverá ser garantida a ausência de contato físico entre frequentadores e 

funcionários.  

 

V - REGRAS PARA VENDA DE INGRESSOS E OCUPAÇÃO DA 

PLATEIA  

36. Venda de ingressos:  

a) o público deverá ser incentivado a adquirir seus ingressos online, imprimí-los 

em casa ou trazê-los no aplicativo para celular, reduzindo ao mínimo o contato 

com bilheteiros e evitando filas nas bilheterias;  

b) os ingressos deverão ser comprados com antecedência, se possível. Caso 

não seja possível, o ingresso deverá ser pago na bilheteria preferencialmente 

com cartão de crédito, débito, ou por outro meio eletrônico. A máquina para 

pagamento com cartão deverá ser protegida com filme plástico e higienizada 

após cada utilização, permitindo que o cliente manuseie seu cartão. 

37. Deverá ser incentivada a frequência de pessoas que moram na mesma casa. 

Uma forma de incentivar é a oferta de descontos na compra de ingressos para 

toda a família. Membros da mesma família poderão sentar juntos. 

38. Não será permitida a entrada de público após o início do espetáculo. Esta 

informação deverá constar no ingresso e em cartazes, fixados em local de fácil 

visualização.  

39. Recomendada a criação de uma página no site de venda de ingressos com 

todas as informações e procedimentos que deverão ser adotados pelo público 

no acesso aos espaços culturais. O frequentador deverá confirmar, no ato da 

compra, que está de acordo com as medidas especificadas no protocolo de 

segurança. 
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VI - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DO PÚBLICO  

.  

40. Deverá ser feita a implementação do controle de movimentação do público por 

funcionários: fluxo de entrada e saída de pessoas. 

41. Deverá ser feita uma limitação do horário de funcionamento e redução do 

número de sessões. Recomendada a redução em 40% do número de sessões 

diárias de cinema. Esta medida pode variar, de acordo com o espaço cultural e 

sua capacidade de público. 

42. Reduzir a capacidade dos assentos nas sessões, para garantir o 

distanciamento. Deverá ser feita a manutenção da distância de 1,5 m na plateia, 

deixando-se desocupada uma fileira intermediária. Nas demais fileiras, os 

lugares ocupados deverão estar separados por dois ou três vazios (dependendo 

do tamanho da poltrona). A distribuição de lugares ocupados seguindo linhas 

diagonais é outra forma de se garantir a distância mínima estabelecida.  

43. A verificação dos ingressos pelos funcionários deverá ser feita apenas 

visualmente, sem qualquer contato físico. Os ingressos deverão ser 

apresentados por uma pessoa por vez. Recomendado que seja disponibilizada 

uma mesa para que o frequentador coloque seu celular ou ingresso em papel. 

Os funcionários poderão escaneá-los sem tocá-los e fornecer instruções ao 

frequentador.  

44. Recomendada a implantação do seguinte procedimento de acesso à poltrona: 

os ocupantes dos lugares centrais deverão entrar primeiro, antes que os 

ocupantes dos lugares nas extremidades da fileira.  

 

VII - MEDIDAS DE SEGURANÇA  E HIGIENE 

  

45. Os funcionários deverão saber que contam com o apoio da administração para 

agir quando o protocolo e as regras de afastamento social forem violados por 

algum frequentador. O funcionário poderá advertir o frequentador, chamá-lo 

para um conversa reservada ou, em último caso, impedir seu acesso à plateia.  

46. Os administradores dos espaços culturais supervisionarão a aplicação das 

medidas e recomendações do protocolo.  

47. Para verificar a aplicação do protocolo, sugere-se a inclusão de “frequentadores 

espiões” em meio ao público, que informarão à administração se as medidas 

estão sendo aplicadas adequadamente.  
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48. Recomenda-se fornecer proteção extra aos funcionários, através da instalação 

de escudo protetor salivar na bilheteria e da distribuição de luvas higiênicas. 

Além disso, os funcionários deverão receber folhetos explicativos sobre 

procedimentos de segurança e higiene.  

49. Os operadores dos cafés, bistrôs e lanchonetes nos cinemas e espaços 

culturais deverão seguir as mesmas medidas de segurança publicadas na 

Resolução 003/2020, para retomada dessas atividades.  

50. As medidas do protocolo e as regras de distanciamento social deverão ser 

comunicadas por todo o espaço cultural, através de mensagens no circuito de 

TV, quando houver, antes e depois das sessões e também através de cartazes. 

51. Os administradores dos espaços culturais serão responsáveis pela implantação 
e fiscalização das medidas propostas. 
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              ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
                              SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

1.                  VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos procedimentos de 

prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura 

crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de sanções penais,sem exclusão das 

sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro estar ciente da a legislação referente ao 

funcionamento da atividade. Declaro que a atividade a ser exercida observará com rigor toda 

a legislação sanitária afeta, sobretudo, os regulamentos técnicos específicos editados pelo 

órgão sanitário municipal de Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de 

apresentar, a qualquer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da 

atividade e de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento 

para assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. 

Declaro que me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações 

necessárias ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro comprometer-me com a 

preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos, 

procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a 

adequada conservação dos produtos utilizados. Declaro comprometer-me com o exercício da 

atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e preservação da 

saúde individual e coletiva. Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em 

desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou impacto, 

sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo 

de medidas complementares, entre as quais a cassação do licenciamento sanitário do 

estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à cessação e 

punição da irregularidade. 

NOME:__________________________________________________________________ 
 
ESTABELECIMENTO:______________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________________________________________________ 
 
Assinatura:                        Data    /_____/______            

 
                                OBS; PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM) 

 


