
 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA 

IGREJAS E ATIVIDADES RELIGIOSAS 

 

- Todos os fiéis, funcionários e colaboradores devem usar máscaras e evitar contatos pessoais; 

- Disponibilizar álcool em gel 70% em pontos estratégicos e de fácil acesso aos frequentadores; 

- Ocupação somente de 40% da capacidade, respeitando a ocupação mínima de 4m2 (quatro 

metros quadrados) por pessoa;  

- Podem ser realizadas mais de uma celebração diária visando atender à demanda existente para 

evitar aglomerações; 

- Bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir o 

espaçamento entre as pessoas; 

- Na hipótese de formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento 

mínimo de 2 metros entre as pessoas; 

- Nas instituições que celebram a ceia, com partilha de pão e vinho, ou celebração de comunhão, 

os líderes religiosos devem higienizar as mãos com álcool gel 70% antes de realizar a partilha; 

- Sugere-se que os elementos sejam entregues na mão dos fiéis e não na boca; 

- Os elementos de coleta de contribuições financeiras não devem, em hipótese alguma, circular 

pelas mãos das pessoas. Preferencialmente realizar a coleta por meio eletrônico ou caixa fixa e, 

nesse caso, disponibilizar frasco de álcool gel ao lado da caixa fixa; 

- Realizar limpeza geral após cada celebração; 

- Todos os atendimentos individualizados devem ser pré-agendados, sendo mantido o 

afastamento de 2 metros entre as pessoas; 

- Deve ser respeitado o intervalo de no mínimo 15 minutos entre cada atendimento para 

desinfecção do ambiente e superfícies; 

- Todos os ambientes devem ser mantidos constantemente abertos, arejados e ventilados; 

- Os líderes religiosos devem recomendar que idosos acima de 60 anos e pessoas do grupo de 

risco como hipertensos, diabéticos, gestantes devem permanecer em casa e acompanhar as 

celebrações por meios de comunicação como rádio, televisão, internet; 

- Orientar funcionários que, ao tossirem ou espirrarem, cubram a boca e o nariz usando os 
braços ou lenço descartável, evitando usar as mãos. Neste caso, as mãos devem ser lavadas com 
água e sabão. 


