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INTRODUÇÃO
A Emme Brasil e a Messe Düsseldorf, juntamente com todos os parceiros envolvidos (expositores,
montadoras de estandes, prestadores de serviços e visitantes), vão atender aos requisitos
e recomendações sanitárias para tornar o ambiente da feira o mais seguro possível. Inúmeras
indústrias e suas operações comerciais foram atingidas pela situação atual e dependem de
plataformas onde possam apresentar seus produtos, suas inovações e se atualizar sobre as
demandas atuais.
Elaboramos um protocolo de segurança baseado nas melhores práticas de mercado
recomendadas pela UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) e OMS (Organização
Mundial da Saúde) para minimizar os riscos de contágio dentro do evento e torná-lo um
ambiente seguro. Este está sendo analisado de acordo com o avanço e liberação dos órgãos públicos.
Dessa forma o evento Medical Fair Brasil está apto para ser realizado.
Será um prazer lhe receber no nosso evento.
Boa leitura!
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ENTRADA / ACESSO AO RECINTO
As seguintes medidas serão implementadas no acesso a feira:
Obrigatório a apresentação da carteira de vacinação de COVID-19;
Aferição da temperatura de todos os participantes. Aqueles cuja temperatura for igual ou
superior a 37.8˚C não poderão entrar no evento e serão conduzidos ao posto médico para ter sua
temperatura aferida novamente e receber orientações;
Uso de crachá obrigatório;
Álcool 70% para higienização das mãos;
Guarda volume gratuito para visitantes.
(Clique aqui para ver como será a aferição)
https://www.youtube.com/watch?v=5TJpeqjxJko

INSCRIÇÃO ONLINE

A fim de evitar aglomerações, as inscrições deverão ser feitas online (expositores, visitantes,
imprensa e prestadores de serviço).
Aqueles que chegarem ao evento sem ter realizado a inscrição online deverão priorizar o registro
através do próprio celular para reduzir as filas e contato com outras pessoas.

MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE
DISPENSADORES DE DESINFECÇÃO
A Medical Fair Brasil instalará dispensadores com álcool 70% em todas as entradas, salas e
transições nos corredores. Além disso, todos os banheiros também estarão equipados com o
mesmo. Teremos um posto de saúde equipado para primeiros socorros e ambulância para remoção
quando necessário.
PORTAS
Para evitar o contato com as maçanetas, as portas serão mantidas abertas, com exceção das de
proteção contra incêndio que são equipadas com travas eletrônicas e automáticas.
VENTILAÇÃO
As portas laterais permanecerão abertas para uma melhor circulação de ar.

EXPOSITORES / ESTANDES
MEDIDAS ESTRUTURAIS / TÉCNICAS
Todos os expositores de equipamentos e acessórios, que estiverem com seus produtos em
exposição, precisarão implementar rotina periódica de higienização em seus equipamentos.
Sugestão de limpeza: sempre após o uso ou contato.
DESINFETANTES PARA AS MÃOS
Os expositores devem deixar visível desinfetantes para uso geral (exemplo álcool em gel 70%).
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ALIMENTAÇÃO
Os requisitos de higiene devem ser rigorosamente seguidos na preparação e manuseio de
alimentos. Não coloque potinhos com amendoim, salgadinhos, balas, doces, entre outros produtos.
Somente serão permitidos alimentos embalados de forma individual e prontos para o consumo no
próprio estande. Por exemplo: refrigerantes em lata deverão ser desinfetados e após aberto deverá
ser consumido apenas por uma pessoa. Não serão permitidas empresas de buffets que não estejam
de acordo com as orientações descritas acima.

COMUNICAÇÃO
Estas medidas serão amplamente divulgadas a expositores, visitantes, prestadores de serviços e
imprensa a fim de difundir as ações necessárias para minimizar o risco de contaminação por
Covid-19.

MONTADORA / PRESTADORES DE SERVIÇOS
Condições de trabalho: construtores de estandes deverão cumprir as normas aplicáveis descritas
no manual do expositor e principalmente respeitar as regras descritas neste protocolo de
segurança.
As empresas de construção e decoração de estandes deverão manter a lista atualizada das
pessoas empregadas. Esta deve estar disponível a qualquer momento mediante solicitação dos
organizadores ou das autoridades públicas.
A obrigatoriedade do uso de EPIs durante a montagem segue vigente.
Durante o período de montagem, também aferiremos a temperatura e não poderá entrar quem estiver
com a temperatura igual ou superior a 37.8˚C.
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