
PROTOCOLO DE 
SEGURANÇA SANITÁRIA
Para realização das feiras pós-Covid-19

Todos juntos pela saúde!



Estamos juntos!

Conte sempre com a gente!

Estas regras exigirão uma cota de adaptação, cooperação e 
investimento de todos, mas elas são necessárias e, esperamos, 
temporárias, para garantir a segurança e o sucesso dos 
eventos.

Mas não se preocupe! A Francal Feiras está fazendo sua parte 
e continua ao seu lado, como sempre esteve, para ajudar a 
superar mais este desafio.

Vale ressaltar que este conjunto de regras é permitido para a 
Fase Verde do Plano São Paulo, a primeira que autoriza a 
realização de eventos de negócios nas cidades onde é 
adotada,  e que ele pode sofrer atualizações à medida que as 
autoridades públicas emitam novos protocolos de segurança.

A pandemia do novo coronavírus impôs mudanças na forma 
como as organizações e pessoas fazem negócios e se 
relacionam. 

O setor de feiras foi um dos mais atingidos e vem realizando 
um grande esforço para retomar suas atividades, sem abrir 
mão de priorizar a saúde das milhares de pessoas envolvidas.

Este protocolo, elaborado de forma clara e objetiva, representa 
a contribuição da Francal Feiras neste sentido. Ele traz para 
nossa realidade das feiras as normas, exigências e 
recomendações das autoridades de saúde.

Nele, você encontra as regras que passarão a vigorar em todos 
nossos eventos, para todos nossos públicos e em todas as 
etapas, algumas delas, inclusive, com início muito antes da 
realização propriamente dita.



03

O que estamos fazendo... 

A Francal Feiras adotou uma série de medidas para garantir a saúde e a segurança de todos os públicos envolvidos em seus 
eventos de negócios. Veja todos os cuidados que você vai encontrar na Expobor e Pneushow em 2021:

Os cuidados com nosso público começam muito antes. Para as feiras que contarem com o serviço de traslado entre 
estação de metrô e o pavilhão:

O traslado será feito em veículos cujo porte permita a manutenção do distanciamento, com bloqueio intercalado de poltronas.

Os veículos passarão por higienizações com bactericida Pro Bac Al, lysoform, álcool, água sanitária e hipoclorito antes de saírem 

da garagem para o ponto de embarque.

Os veículos passarão por nova higienização a cada trajeto metrô-pavilhão-metrô.

Enquanto aguardam a chegada dos veículos, os visitantes serão orientados quanto ao cumprimento do protocolo sanitário e a 

permanecer em filas organizadas e demarcadas com pontos de distanciamento mínimo de 1,5 metro.

Para chegar ao evento



Antes de embarcar, todas as pessoas serão submetidas à aferição de temperatura, realizada por um profissional uniformizado, 

treinado e paramentado com máscara e protetor facial (viseira plástica).

Serão autorizadas a embarcar somente a pessoas com temperatura corporal até de 37,5 graus. Acima desta temperatura, não 

será permitido o acesso ao veículo.

Os motoristas usarão corretamente as máscaras e protetores faciais (viseira plástica), e estarão capacitados para orientar os 

passageiros em todos os procedimentos.

Só será permitido o embarque de pessoas com uso correto da máscara (cobrindo nariz e queixo), que deverá ser mantida por 

todo o trajeto.

O passageiro que não cumprir esta regra será advertido e orientado pelo monitor do traslado e, em caso de recusa, não poderá 

permanecer no veículo.

No embarque e desembarque, haverá dispensers de álcool em gel 70% acionados por pedal para higienização das mãos, bem 

como sinalização com informações claras e objetivas sobre cuidados e regras de permanência no evento e medidas de prevenção 

recomendadas pelas autoridades sanitárias.



O uso da máscara será observado já na entrada do complexo de exposição (área externa e hall), antes mesmo do acesso ao 

pavilhão de exposições.

Só poderão entrar no complexo as pessoas que estiverem usando máscara de forma correta (cobrindo queixo e nariz).

Ainda na área externa, antes mesmo de acessar o hall de entrada, todos os públicos, sem exceção (visitantes, expositores, 

prestadores de serviço, sta�) terão a temperatura aferida por um profissional uniformizado, treinado e paramentado com 

máscara e protetor facial (viseira plástica).

Pessoas com temperatura corporal até 37,5 graus serão automaticamente liberadas para se dirigir à entrada do pavilhão de 

exposições.

Antes de entrar no pavilhão

O horário de funcionamento das feiras ficará condicionado à Fase em que a cidade de São Paulo se encontrar por ocasião de sua 

realização: 6 horas na Fase Verde, sem limitação na Fase Azul, de acordo com o Protocolo para Reabertura do Setor de Eventos 

acordado com a Prefeitura. Este horário será divulgado massivamente nos canais de comunicação de cada evento.



Quem apresentar temperatura acima de 37,5 graus será encaminhado à sala de triagem localizada na parte externa, próxima à 

entrada, para avaliação por um profissional de saúde. 

Vale lembrar que o aumento de temperatura pode não ser fisiológico, e sim causado pelo uso excessivo de vestimentas e 

exposição ao sol. Só um profissional de saúde pode determinar cada caso!

Se o aumento da temperatura for temporário e o profissional de saúde concluir que não há sintomas que apresentem riscos aos 

demais, a entrada será liberada.

Após aferição da temperatura, todos passarão por tapete sanitizante para limpeza dos calçados e dispensers de álcool em gel 

70% acionados por pedal para higienização das mãos, instalados na entrada do hall.

A entrada no pavilhão de exposições será permitida até atingir a capacidade máxima de pessoas determinada pelo Plano São 
Paulo (dependendo da Fase), e monitorada automaticamente. 



Haverá sinalização com informações claras e objetivas 

sobre a capacidade máxima do pavilhão, cuidados e 

regras de permanência no local e medidas de prevenção 

recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Caso seja necessário aguardar a entrada (por 

esgotamento da capacidade máxima do pavilhão ou 

antes do horário de abertura da feira), os visitantes serão 

orientados a permanecer em filas com corredores 

organizados e demarcados com pontos de 

distanciamento mínimo de 1,5 metro no piso. 

Caso ocorram eventos simultâneos nos pavilhões de 

exposição, de promotoras diferentes, permanecem as 

regras acima de organização e distanciamento das filas.



MÁSCARA, SEMPRE!

O uso da máscara de forma correta (cobrindo nariz e queixo) continua 
obrigatório durante todo o tempo de permanência e em todas as 
dependências do pavilhão (hall de entrada, corredores, áreas comuns e 
interior dos estandes).

A fiscalização será constante e rigorosa, realizada nas áreas comuns 
(corredores, sanitários, auditórios, praça de alimentação e outras) e 
estandes, por uma equipe de monitoria multidisciplinar, treinada e 
orientada, composta por fiscais de pavilhão, seguranças, bombeiros e pelos 
próprios profissionais de saúde.

Aqueles que forem flagrados sem máscara ou utilizando o acessório de 
forma incorreta, serão advertidos e orientados pela equipe de monitoria a 
seguir o procedimento. Em caso de recusa, a pessoa será convidada a se 
retirar do evento.

Recomendação: se a permanência no pavilhão se estender por mais de 4 
horas, é indicado portar pelo menos duas máscaras para que seja feita sua 
substituição, conforme recomendam as autoridades sanitárias. Em caso de 
descarte, deve-se usar as lixeiras identificadas para esta finalidade.



Vias de circulação

Para assegurar o distanciamento social, todos os corredores terão largura mínima 3 metros e serão mantidos totalmente 

desobstruídos.

Para que esta desobstrução seja assegurada, as ações promocionais dos expositores, como distribuição de brindes, ocorrerão de 

modo a não provocar aglomeração na porta dos estandes.

Havendo estruturas de orientações sobre o evento ou merchandising (totens físicos e digitais), a largura mínima dos corredores 

será de 5 metros.

As vias de circulação terão dois sentidos de fluxo (ida e volta), que deverão ser respeitados para garantia do distanciamento 

social. Os sentidos de fluxo serão separados e orientados por meio de sinalização no piso.

Não será permitido o consumo de alimentos (oriundos das praças de alimentação ou dos estandes) nas vias de circulação.

Haverá dispensers de álcool em gel 70% acionados por pedal nas vias de circulação, em quantidade suficiente e reposição 

constante, distribuídos em pontos estratégicos, visíveis e de fácil acesso.

Os carpetes dos corredores serão higienizados com frequência ainda maior pela equipe de limpeza, com produtos desinfetantes.

Para evitar aglomerações, não haverá lounge nos corredores.



Áreas de Conteúdo
(Auditórios)

Sempre que possível, os auditórios serão abertos para permitir melhor 

circulação do ar.

Excepcionalmente, os auditórios fechados terão entradas amplas e 

desobstruídas, preferencialmente sem ar condicionado.

Quando o uso do ar condicionado nos auditórios for imprescindível, a 

manutenção dos equipamentos seguirá as determinações do 

Protocolo de Reabertura do Setor de Eventos emitido pela Prefeitura 

de São Paulo (dutos e equipamentos limpos e esterilizados com os 

produtos recomendados).

Em ambos os casos, estas áreas serão estruturadas com materiais e 

mobiliários adequados para facilitar a higienização.

O controle de acesso será realizado por um profissional uniformizado, 

treinado e paramentado com máscara e protetor facial (viseira 

plástica). 

Enquanto aguardam a entrada, os visitantes serão orientados a 

permanecer em filas organizadas e demarcadas com pontos de 

distanciamento mínimo de 1,5 metro no piso.

A entrada nos auditórios só será permitida até atingir a capacidade 

máxima de pessoas. Haverá sinalização com informações claras e 

objetivas sobre a capacidade máxima, cuidados e regras de 

permanência no local e medidas de prevenção recomendadas pelas 

autoridades sanitárias.

A oferta de conteúdo (palestras, seminários, 
workshops) é um dos grandes atrativos das 
nossas feiras e sabemos que os locais onde eles 
se realizam podem ser um ponto de aglomeração 
de pessoas. Veja as precauções que tomamos:



As cadeiras da plateia serão distribuídas de forma a manter o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. 

A mesma distância será respeitada entre os palestrantes e a plateia, e 

entre os palestrantes entre si, quando houver mais de um.

Todos os palestrantes, panelistas, mediadores e mestres de cerimônia 

manterão o uso obrigatório e correto da máscara (cobrindo nariz e 

queixo) durante suas apresentações.

Haverá microfones de mão em quantidade suficiente para uso individual 

dos palestrantes, panelistas, mediadores e mestres de cerimônia, não 

sendo permitido o compartilhamento do aparelho.

Excepcionalmente, os microfones poderão ser compartilhados, mas 

somente após passarem por um processo de higienização realizado pela 

equipe de apoio do auditório.

Os auditórios contarão com dispensers de álcool em gel 70% acionados 

por pedal em pontos de fácil acesso.

A higienização completa do local (palco, piso, cadeiras) e do material dos 

palestrantes (computador, microfone, mouse/ponteiros) será realizada no 

intervalo entre cada apresentação.



Demais áreas comuns

Administração

As mesmas regras de distanciamento, higiene e limpeza valem 
para as demais áreas comuns da feira:

CAF

Salas de Reunião

Centro de Imprensa

E outros.



A Francal Feiras contratará apenas restaurantes que estejam 

capacitados a cumprirem as normas sanitárias vigentes.

Outro possível ponto de aglomeração, a praça de alimentação 
recebeu cuidado redobrado

As mesas não poderão conter mais que 6 pessoas e serão dispostas 

com no mínimo 1,5 metro de distância entre si. As cadeiras de uma 

mesma mesa ficarão dispostas de forma alternada para que seja 

respeitada a mesma distância.

O uso da máscara na praça de alimentação é obrigatório para 

todos os funcionários dos restaurantes e clientes, exceto os que 

estiverem sentados e exclusivamente no momento da refeição.

Todas as mesas contarão com pelo menos um dispenser de álcool 

em gel 70% para higienização das mãos.

A área da praça de alimentação contará com dispensers de álcool 

em gel 70% acionados por pedal em pontos de fácil acesso.

Adicionalmente, na entrada e saída da praça de alimentação haverá 

estruturas para higienização das mãos (lavabos), abastecidas com 

sabonete antisséptico, álcool em gel e papel toalha. 

A praça será montada em local arejado e aberto, porém cercado 

por barreiras físicas para manter o isolamento dos demais espaços 

da feira.

Assim como em todas as áreas comuns, haverá controle de acesso 

à praça de alimentação realizado por um profissional uniformizado, 

treinado e paramentado com máscara e protetor facial (viseira 

plástica).

Enquanto aguardam para entrar na praça de alimentação, as 

pessoas serão orientadas a permanecer em filas organizadas e 

demarcadas com pontos de distanciamento mínimo de 1,5 metro 

no piso.

Na entrada da praça de alimentação, haverá sinalização com 

informações claras e objetivas sobre a capacidade máxima, 

cuidados e regras de permanência no local e medidas de 

prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Praça de Alimentação



Os restaurantes farão a higienização completa dos produtos, 

equipamentos, locais e itens compartilhados por funcionários e 

clientes, como mesas e cadeiras, bancadas, paredes, piso, lixeiras e 

demais superfícies, utilizando produtos desinfetantes específicos.

Itens de uso comum (guardanapos, sal, azeite, vinagre e outros) 

serão oferecidos obrigatoriamente em embalagens individuais.

Para o serviço de Self Service, os alimentos no bu�et estarão 

cobertos com protetores salivares e fechamento lateral e frontal, e 

cada cliente receberá luva descartável para o momento de se servir. 

Haverá organizadores de fila direcionando o fluxo único e 

obrigatório dos clientes, além de sinalização no piso para que seja 

respeitada a distância mínima de 1,5 metro. 

Clientes que desrespeitarem qualquer regra não poderão 

permanecer na praça de alimentação.

Os restaurantes serão fiscalizados constantemente pela equipe de 

monitoria e, havendo descumprimento das regras, poderão ser 

interditados e descredenciados para os próximos eventos 

promovidos pela Francal.



Haverá equipe exclusiva para higienização constante dos sanitários com 

uso de produtos desinfetantes (sabão, água sanitária, álcool 70% e outros).

Haverá controle de acesso aos sanitários realizado por um profissional 

uniformizado e paramentado com equipamentos de proteção individual 

(EPIs).

A entrada só será permitida até atingir a capacidade máxima de pessoas. 

Próximo ao acesso aos sanitários, haverá sinalização com informações 

claras e objetivas sobre a capacidade máxima, cuidados e regras de 

permanência no local e medidas de prevenção recomendadas pelas 

autoridades sanitárias.

Enquanto aguardam para entrar nos sanitários, as pessoas serão orientadas 

a permanecer em filas organizadas e demarcadas com pontos de 

distanciamento mínimo de 1,5 metro no piso.

Para aqueles que quiserem apenas higienizar as mãos, não será necessário 

entrar nos sanitários. Do lado de fora, haverá lavabos abastecidos com 

sabonete antisséptico, álcool gel e papel toalha. 

Parte dos lavatórios no interior dos sanitários será bloqueada de forma 

intercalada, a fim de garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 

os usuários. A mesma regra será aplicada aos mictórios dos sanitários 

masculinos.

Sanitários

A manutenção e limpeza dos sanitários 
sempre foi uma prioridade nas nossas feiras. 
Agora, vamos redobrar a preocupação e 
incluir procedimentos específicos para evitar 
a contaminação da Covid-19.



Haverá no mínimo um posto médico e uma sala de triagem 
para agilizar o atendimento em caso de necessidade.

Sala de triagem será externa (antes do acesso ao pavilhão) 
para atender não só as pessoas que não passarem na aferição 
da temperatura, como também as demais que estiverem em 
locais do pavilhão próximos à entrada.

Sempre que possível, o posto médico (interno) ficará 
localizado próximo à saída de emergência, bem como 
próximo ao estacionamento das ambulâncias. 

Ambas estruturas ambulatoriais (sala de triagem e posto 
médico) contarão com sala para consulta individual, plantão 
de profissionais de saúde e recursos necessários para o 
pronto atendimento.

Por padrão, a equipe de atendimento de saúde está sempre 
uniformizada, identificada e familiarizada com o atendimento 
em eventos. A partir de agora, estará ainda mais capacitada 
para identificar sintomas que possam indicar a contaminação 
por Covid-19.

Atendimento Ambulatorial

A gente torce para você não precisar, mas 
estaremos preparados.



Na entrada das estruturas ambulatoriais haverá sinalização 
com informações claras e objetivas sobre cuidados e regras 
de permanência no local e medidas de prevenção 
recomendadas pelas autoridades sanitárias.

2 ambulâncias UTI ficarão disponíveis em tempo integral, 
estrategicamente posicionadas próximas ao posto médico 
interno (saída de emergência), preparadas e equipadas para 
eventuais remoções, inclusive de casos suspeitos de 
contaminação por Covid-19. 

As ambulâncias seguirão rigorosamente os protocolos 
sanitários de limpeza e esterilização, EPIs para os profissionais 
(inclusive motoristas) e checklist dos equipamentos, 
medicamentos e demais materiais necessários para a 
remoção dos pacientes. 

As estruturas ambulatoriais serão higienizadas com 
frequência ainda maior pela equipe de limpeza, com uso de 
produtos desinfetantes (sabão, água sanitária, álcool 70% e 
outros).



Guarda-Volumes

Esta estrutura estará localizada em ambiente arejado, com 
armários de aço (lokers/self storage) e, sempre que possível, 
com equipamentos para auto pagamento. 

Enquanto aguardam o atendimento, as pessoas serão 
orientadas a permanecer em filas organizadas e demarcadas 
com pontos de distanciamento mínimo de 1,5 metro no piso.

A área dos Guarda-Volumes contará com dispensers de 
álcool em gel 70% acionados por pedal em pontos de fácil 
acesso.

Haverá sinalização com informações claras e objetivas sobre 
cuidados e regras de permanência no local e medidas de 
prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias.



Há quase duas décadas, a Francal Feiras contribui para a preservação do meio ambiente por meio da gestão de resíduos 
sólidos em todas suas feiras. Esta atividade também foi adaptada para atender as novas regras de segurança:

Reciclagem

A gestão de resíduos sólidos continuará sendo realizada pela 
equipe de gestão ambiental em parceria com a equipe de 
limpeza, devidamente equipadas com (EPIs).

Lixeiras com sacos de cor azul: para materiais recicláveis e 
não contaminantes.

Neste último caso, as cooperativas vão recolher os materiais 
recicláveis nos sacos de cor azul, fechados pelas equipes de 
limpeza antes que estejam completamente cheios. Em 
seguida, será feito o transporte e posterior triagem mecânica 
nas esteiras de seus galpões, cedidos e monitorados pela 
Prefeitura.

O manuseio dos materiais recicláveis descartados no pavilhão 
será feito exclusivamente nos galpões dos cooperados. 

As cooperativas de reciclagem parceiras são capacitadas e 
seguem as orientações de gestão, controle e coleta dos 
materiais recicláveis recomendadas pelo Recicla Sampa, 
ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais), Ministério da Saúde, Prefeitura 
e Governo de São Paulo.

Os visitantes encontrarão diferentes tipos de lixeiras de 
papelão (descartáveis) distribuídas estrategicamente 
próximas às vias de circulação, praças de alimentação, áreas 
de conteúdo e demais áreas comuns, devidamente sinalizadas 
de acordo com a finalidade.

Lixeiras com sacos de cor branca: para lixos contaminantes 
(máscaras, lenços, toalhas de papel, copos, utensílios 
descartáveis). Estes resíduos serão armazenados em depósito 
semelhante ao que comporta lixo hospitalar.

Lixeiras com sacos de cor preta: para os demais resíduos não 
recicláveis e não contaminantes.



Até que se transformem em hábitos, novos comportamentos precisam ser relembrados constantemente. Para colaborar 
neste processo, vamos criar uma campanha de impacto para conscientização de todos os públicos da Expobor e 
Pneushow 2021:

Comunicação e Marketing

A comunicação visual específica, clara e objetiva sobre as 
medidas de proteção da saúde e segurança vai cobrir todo o 
pavilhão.

Monitores uniformizados, treinados e paramentados com 
máscara e protetor facial (viseira plástica) vão circular pelos 
corredores, avenidas e áreas comuns durante toda a feira para 
orientar, tirar dúvidas e encaminhar demandas dos visitantes.

A fim de alcançar a maior parcela possível de todos os 
públicos envolvidos (expositores, visitantes, fornecedores), 
cada feira contará com uma campanha de comunicação 
massiva antes e durante a realização, em todos seus canais 
(e-mail marketing, redes sociais, imprensa, sites).

Todos os envolvidos com a organização (fornecedores, sta�, 
freelancers) passarão por treinamento específico sobre as 
normas.

A sinalização nas áreas comuns e vias de circulação, lavabos e 
dispensers de álcool em gel 70% acionados por pedal farão 
parte da campanha.

As normas de proteção da saúde e segurança serão 
frequentemente reforçadas por meio do sistema de som do 
pavilhão.



Passado o período mais crítico da quarentena, estamos confiantes de que as feiras de negócios voltaram para ficar. 
Transmitir segurança às autoridades e visitantes é fundamental e será necessário um esforço de todas as partes. 
Contamos com você!

Exigência de prazos

Expositor, esta é a sua parte!

A exigência para entrega dos projetos e documentos referentes 
aos estandes até 30 dias antes do início da montagem do 
evento será impreterível e rigorosa. Este prazo é necessário 
para nossa equipe analisar o projeto e liberá-lo ou pedir ajustes. 

Esta norma minimiza a necessidade de você se deslocar para a 
Central de Atendimento Francal (CAF) e colabora para evitar 
aglomeração. 

Repare que o prazo de 30 dias para envio do projeto e 
documentos já faz parte do Manual do Expositor, que prevê 
multa e até impedimento da montagem caso não seja 
respeitado. 

Da mesma forma, todas as solicitações de serviços, credenciais 
e pagamento de taxas devem ser realizadas pelo seu acesso 
eletrônico ao Manual do Expositor até 30 dias antes do início 
do evento. Em razão das normas de distanciamento social, é 
fundamental sabermos com antecedência o total de 
profissionais escalados para a montagem e ocupação dos 
estandes.

O expositor tem autonomia para se organizar da melhor forma 
para atender os clientes no estande, respeitando a regra de 
capacidade máxima exigida pelo Código de Edificação (lei 
16.642/17 e decreto 57.776) e pelo Plano São Paulo de 
reabertura da economia no Estado.
Exemplo para um estande com 100 m²: 100 ÷ 3 = 33 pessoas 
(Código de Edificação) x 60% (Plano São Paulo) = 20 pessoas 
no interior do estande simultaneamente.
() Importante: O índice se refere à Fase Verde, primeira a 
autorizar a realização de eventos de negócios nas cidades 
onde é adotada, e será atualizado toda vez que o Governo 
alterar esta classificação.



Durante a montagem e desmontagem

Antes do acesso ao pavilhão, um profissional uniformizado, 
treinado e paramentado com equipamentos de proteção 
individual (EPIs) fará a aferição de temperatura dos montadores 
e prestadores de serviço. 

Aqueles com temperatura corporal até 37,5 graus serão 
automaticamente liberados.

Os que apresentarem temperatura acima de 37,5 graus serão 
encaminhados à sala de triagem localizada na parte externa do 
pavilhão para avaliação por um profissional de saúde. 

Se o aumento da temperatura for temporário e o profissional de 
saúde concluir que não há sintomas que apresentem riscos aos 
demais, a entrada será liberada.

Os montadores e prestadores de serviço só terão acesso ao 
pavilhão portando os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) adequados às suas atividades, conforme consta do 
Manual do Expositor, e deverão obrigatoriamente usar máscara 
de forma correta (cobrindo nariz e queixo) durante todo o 
período e em todas as dependências do pavilhão. 

Após liberada a entrada, todos passarão por tapete sanitizante 
para limpeza dos calçados e terão acesso a dispensers de álcool 
em gel 70% acionados por pedal para higienização das mãos.

A Francal Feiras manterá rigorosa fiscalização durante toda a 
montagem e desmontagem, realizada por uma equipe de 
monitoria composta por profissionais treinados, uniformizados 
e paramentados com equipamentos de proteção individual 
(EPIs).

É fundamental que você compartilhe as medidas de saúde e segurança com sua montadora, prestadores de serviço e 
demais fornecedores.

Montadores e prestadores de serviço que desrespeitarem 
qualquer regra serão advertidos e orientados pela equipe de 
monitoria. Em caso de recusa no cumprimento das normas, serão 
convidados a se retirar do pavilhão e a ocorrência será notificada 
à empresa montadora e ao expositor que a contratou.



Estandes

As estruturas devem priorizar materiais de fácil higienização e 
desinfecção nas paredes e piso. 

Sempre que possível, o teto não deverá ser fechado. 

Enquanto perdurarem as medidas de prevenção da Covid-19, 
as fachadas de estandes deverão ficar abertas para ventilação, 
visibilidade do interior e monitoramento da capacidade 
máxima.

Mesas de atendimento, salas de reunião e auditórios, se houver, 
deverão respeitar a distância mínima de 1,5 metro entre as 
mesas e entre as cadeiras/participantes.

A entrada do estande deverá conter informações sobre as 
regras de permanência e capacidade máxima de pessoas 
determinada pela metragem da área.

A instalação de ar condicionado no estande não será permitida 
pois o pavilhão do Expo Center Norte conta com sistema 
central de ar condicionado. Se desejar, o expositor poderá usar 
sistema de ventilação forçada ou tecidos que facilitem a 
circulação do ar.

Excepcionalmente, o uso de aparelho de ar condicionado 
deverá seguir as determinações do Protocolo de Reabertura do 
Setor de Eventos emitido pela Prefeitura de São Paulo, com 
apresentação de laudos e certificação de manutenção exigidos 
pela autoridade sanitária (dutos e equipamentos limpos e 
esterilizados com os produtos recomendados). A frequência de 
limpeza das tubulações de ventilação artificial deverá ser 
registrada e disponibilizada em caso de fiscalização da Francal 
Feiras e da autoridade sanitária. 



Durante a feira

A fiscalização quanto ao cumprimento das regras de 
segurança sanitária, bem como da capacidade máxima nos 
estandes, será feita de forma constante e rigorosa, por 
equipe de monitoria multidisciplinar, treinada e orientada, 
composta por fiscais de pavilhão, seguranças, bombeiros e 
pelos próprios profissionais de saúde.

Enquanto aguardam para entrar no estande, os visitantes 
deverão ser orientados pelo responsável do controle de acesso 
a manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si.

O expositor deverá disponibilizar dispensers de álcool m gel 
70% em local visível e de fácil acesso dentro do estande.

Não serão permitidas aglomerações na área externa do estande 
(equipe, representantes comerciais, visitantes e outros).

Caso faça ações promocionais como distribuição de brindes, 
monte uma estrutura/logística que evite filas ou aglomerações 
na porta do estande, e estimule o visitante a circular depois de 
receber a amostra. 

Brindes deverão ser entregues lacrados em embalagens
previamente higienizadas.

É de responsabilidade do expositor fazer o controle de 
acesso ao estande para não exceder a capacidade máxima 
permitida. Também é sua responsabilidade garantir que 
todos no interior do estande (funcionários, visitantes, 
prestadores de serviço) estejam usando máscara de forma 
adequada (cobrindo nariz e queixo) e manter a higienização 
constante de mesas, cadeiras, balcões e piso com produtos 
desinfetantes (sabão, água sanitária, álcool 70% e outros).

Os responsáveis pelos estandes que excederem a 
capacidade máxima serão advertidos e orientados pela 
equipe de monitoria a seguir o procedimento. Em caso de 
recusa, o estande será fechado até que retorne à ocupação 
adequada.



Haverá controle de acesso à CAF por um profissional uniformizado, 
treinado e paramentado com máscara e protetor facial (viseira 
plástica).

A estrutura para atendimento dos expositores, montadores e 
prestadores de serviços terá bancadas separadas por barreira de 
proteção, com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os 
atendentes entre si e demais pessoas. 

A estrutura de espera contará com cadeiras posicionadas de 
forma alternada, mantendo distanciamento mínimo de 1,5 metro. 

A CAF contará com dispensers de álcool em gel 70% acionados 
por pedal em pontos de fácil acesso.

O local será higienizado com frequência ainda maior pela equipe 
de limpeza, com uso de produtos desinfetantes (sabão, água 
sanitária, álcool 70% e outros).

A entrada só será permitida até atingir a capacidade máxima de 
pessoas.

Caso seja necessário aguardar a entrada após retirada da senha, 
as pessoas serão orientadas a permanecer em filas organizadas e 
demarcadas com pontos de distanciamento mínimo de 1,5 metro 
no piso.

Na entrada da CAF haverá sinalização com informações claras e 
objetivas sobre a capacidade máxima do local, cuidados e regras 
de permanência e medidas de prevenção recomendadas pelas 
autoridades sanitárias.

O atendimento será feito por ordem de senha, informada em 
painel sinalizado. 

Como será o atendimento na CAF (Central de Atendimento Francal)



Visitante, chegou a sua vez!

Saudade de visitar uma feira, né? Nós também estamos ansiosos por 
recebê-lo, e nos preparamos muito para este momento com uma série 
de medidas e procedimentos que vão garantir sua segurança.

Algumas destas medidas podem parecer rigorosas ou exageradas, e 
em alguns aspectos vão mudar o jeito que você estava acostumado. 
Tenha paciência, é para o bem de todos!

Fique atento! O horário de funcionamento das feiras ficará 
condicionado à Fase em que a cidade de São Paulo se encontrar por 
ocasião de sua realização: 6 horas na Fase Verde, sem limitação na 
Fase Azul, de acordo com o Protocolo para Reabertura do Setor de 
Eventos acordado com a Prefeitura. 

O horário de funcionamento que será divulgado no site da feira, 
imprensa e demais canais de comunicação. Certifique-se desta 
informação antes de sair de casa para não ser pego de surpresa!



Credenciamento

Durante todo o tempo em que perdurar a pandemia, você 
deverá fazer o credenciamento para a Expobor e Pneushow 
2021 exclusivamente pela internet e antecipadamente. 

Para isso, basta acessar os sites dos eventos, seguir as 
instruções e imprimir sua própria credencial.  

Assim que você chegar à entrada do pavilhão, um 
profissional fornecerá o porta-crachá. 

Excepcionalmente, aqueles que não tiverem feito o 
pré-credenciamento pela internet poderão usar as 
estruturas de autoatendimento. Não haverá postos de 
credenciamento presenciais.

O uso destas estruturas será orientado por um profissional 
treinado e paramentado com equipamentos de proteção 
individual (EPIs) necessários. 

Este profissional também ajudará a organizar a fila e 
orientar os visitantes a obedecer a marcação no piso com 
distanciamento de 1,5 metro.

Fique tranquilo porque os equipamentos de 
autoatendimento serão higienizados constantemente.



Para entrar na feira

Você precisa estar de máscara (cobrindo nariz e queixo) já 
na entrada do complexo de exposição (área externa e hall), 
antes mesmo de acessar os postos de autoatendimento ou 
o pavilhão de exposições.

Você terá sua temperatura medida e só poderá entrar se ela 
estiver até 37,5 graus.

Caso contrário, vamos encaminhá-lo à sala de triagem 
próxima à entrada para avaliação por um profissional de 
saúde, que vai liberar, ou não, sua entrada.

Vamos respeitar a capacidade máxima de pessoas no 
pavilhão, então talvez seja necessário aguardar sua vez de 
entrar. 

Caso isso aconteça, ou se chegar antes de a feira abrir, você 
será orientado a aguardar em uma fila organizada e 
demarcada com pontos de distanciamento mínimo de 1,5 
metro no piso.



Entrei, e agora?

Logo no acesso do hall de entrada, você vai passar por 
tapete sanitizante para limpeza dos calçados.

No hall e ao longo de todo o pavilhão de exposições, 
você poderá usar os dispensers de álcool em gel 70% 
acionados por pedal. 

Mantenha a máscara durante todo o tempo de sua 
visita e em todas as dependências do pavilhão (áreas 
comuns e interior dos estandes). Se não cumprir esta 
regra, nossa equipe de monitoria poderá abordá-lo para 
reforçar a orientação.

Dependendo do tempo que ficar na feira, o ideal é levar 
uma máscara reserva e fazer a troca após 4 horas, 
conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.

Dentro da feira, obedeça ao sentido de fluxo dos 
corredores indicado por demarcação no piso e pela 
nossa equipe de monitoria. Isto é necessário para 
garantir o distanciamento social.

Os estandes terão sua capacidade máxima indicada na 
entrada e será respeitada pelos expositores.

Caso precise esperar sua vez para entrar nos estandes, o 
funcionário responsável pelo controle de acesso ao estande 
irá orientá-lo sobre como manter o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro das outras pessoas que também aguardam.

Evite aglomeração nas vias de circulação, principalmente 
na frente dos estandes, e mantenha uma distância segura 
para conversar com outras pessoas.

No caso da oferta distribuição de brinde na frente dos 
estandes, retire sua amostra e volte a circular. É para o bem 
de todos!
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