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NOTA TÉCNICA Nº 14/2020 - VISA/SEMS/PMAC 

 

ATIVIDADES RELIGIOSAS. 

 

O Departamento de Vigilância Sanitária de Afonso Cláudio, 

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declara pandemia 

(disseminação em nível mundial) do novo CORONAVÍRUS (COVID-19).   

CONSIDERANDO o que preceitua a Constituição Federal: “A saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”; 

CONSIDERANDO estudos que sugerem a duradoura sobrevida do COVID-

19 em diferentes ambientes e o fato do contato físico entre as pessoas e gotículas 

de secreção ser a principal forma de contaminação; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos 

para evitar aglomeração e uma circulação maior de pessoas; 

 

 

 



 

ORIENTAMOS: 

 

1. Manter todos os ambientes ventilados; 

2. O uso obrigatório de máscaras de tecido conforme orientações do Ministério 

da Saúde (troca a cada duas horas ou quando estiver suja ou úmida). 

3. Capacidade máxima do estabelecimento não poderá ser superior ao total de 

01 pessoa por cada 10m² (dez metros quadrados) de área do local de 

realização da atividade; 

4. Afixação da capacidade total do local, determinada conforme item anterior, 

em locais de acesso às dependências do estabelecimento, em destaque, 

com o seguinte dizer: “Este estabelecimento possui .... m² e capacidade 

máxima para .... pessoas, perfazendo o total de uma pessoa por cada 

10m²”.  

5. Quando não for possível verificar a possibilidade de adequação física do 

local ou de realização da atividade religiosa em outro local. 

6. 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, utilizar lenço descartável para higiene 

nasal, caso não haja lenço ou toalha de papel disponível ao espirrar ou tossir 

é preferível cobrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no 

cotovelo”; 

7. Deverá ser feita adequação da disposição de cadeiras e bancos, com 

utilização de faixas ou outras marcações, para assegurar a distância mínima 

de 2,0m (dois metros) entre as pessoas. 

8. Adoção de medidas adicionais para organizar e garantir que não ocorram 

aglomerações na área externa do estabelecimento. 

9. Disponibilização de preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) na 

entrada dos estabelecimentos e em locais estratégicos para higienização das 

mãos; 

10. Disponibilização dos recursos necessários para a lavagem adequada das 

mãos: pia com água corrente, sabonete líquido, papel toalha no devido 

suporte e lixeiras com tampa e acionamento de pedal. 

11. Pessoas que apresentarem sintoma de síndrome gripal (Febre, tosse, coriza, 

dor de garganta, mialgia, cefaléia, artralgia, mal estar geral e perda do 



apetite), não devem participar das atividades religiosas, para evitar que isso 

ocorra deve-se adotar procedimentos internos como a medição da 

temperatura, mediante termômetro infravermelho sem contato, na entrada do 

estabelecimento religioso, impedindo o acesso daqueles que apresentarem 

quadro febril, no caso de termômetros tradicionais, deve-se realizar sua 

higienização imediatamente após cada uso, utilizando-se preparação 

alcoólica a 70%; 

12. Orientamos que pessoas com doenças cronicas, idade superior a 60 anos e 

crianças menores de 10 anos não participem das atividades religiosas; 

13. Realização de desinfecção frequente dos locais e superfícies tocados com 

frequência, como maçanetas, interruptores, janelas, telefones, corrimões, 

bebedouros, torneiras, elevadores, bancos, cadeiras e outros, utilizando-se 

preparação alcoólica a 70% (setenta por cento), hipoclorito de sódio ou outro 

sanitizante próprio para essa finalidade, que esteja de acordo com as normas 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

14. Realizar limpeza concorrente (diária), frequência: areas de grande circulação 

de pessoas 03 vezes ao dia, areas de menor circulação de pessoas 02 vezes 

ao dia, através do método de limpeza úmida para todas as superfícies 

utilizando detergente neutro e hipoclorito, sendo que o funcionário deverá 

utilizar (luva de borracha, avental, mascara calça comprida, sapato fechado); 

15. Não compartilhamento de objetos; no entanto, quando necessário o 

compartilhamento de equipamentos como microfones, telefones, fones, 

teclados, mouse e outros, deverão ser higienizados a cada utilização por 

pessoas diferentes. 

16. Serviços que possuírem ar condicionado, manter limpos os componentes do 

sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores 

e dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à 

saúde humana e manter a qualidade interna do ar; 

17. Diante da atual situação epidemiológica, fica proibido o uso de bebedouros 

nos estabelecimentos; 

18. Deverá ser disponibilizada água potável para o consumo de maneira que não 

haja contato e/ou proximidade entre a boca e o dispensador da água, 

evitando assim a contaminação. 

 

 

 


