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Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Protocolos Sanitários de Segurança referentes as medidas preventivas de 
combate à COVID-19 para Atividades Religiosas 

 
Considerando todas as medidas preventivas de enfrentamento à pandemia do 

Coronavírus, as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os protocolos 
sanitários do Estado de São Paulo e do município de Barueri (publicado no Diário Oficial 
do Município de Barueri em 11/06/2020 pelo Decreto nº 9.151, de 10 de junho de 2020), 
recomendamos que sejam seguidas as orientações do Protocolo Sanitário abaixo: 

 
Para ambientes não contemplados no presente protocolo, deverão seguir orientações 

do protocolo geral e específicos de cada setor e subsetores. 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA PÚBLICO 
Capacidade limitada – Aplicar a redução 
de 40 a 60% da capacidade máxima, 
dependendo da fase de abertura do setor 
econômico em que o município se 
encontra. 

Obrigatório Obrigatório 

Controle de acesso – Controlar o acesso 
e o número de pessoas, observando a 
lotação máxima. 

Obrigatório Não se aplica 

Público sentado – Público deverá ficar 
sentado em assentos mantendo a 
distância mínima segura de 1,5m (um 
metro e meio) entre pessoas, mudando a 
disposição de mobiliário ou alternando 
assentos, demarcando lugares que 
precisarão ficar vazios, e considerando 
não somente o distanciamento lateral, mas 
também o distanciamento entre pessoas 
em diferentes fileiras. 

Obrigatório Obrigatório 

Barreiras físicas ou uso de 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) na impossibilidade de manter o 
distanciamento mínimo – Utilizar 
barreiras físicas ou EPI específico de 
proteção entre pessoas, no formato de 
divisórias transparentes ou protetores 
faciais, sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida, 
como por exemplo, em confessionários. 

Obrigatório Obrigatório 

Demarcação de áreas de fluxo – Devem 
ser adotadas demarcações das áreas de 
fluxo de pessoas para evitar aglomerações 

Obrigatório Obrigatório 

Distanciamento Social 



 
                                

RAB/vtr Pág 2/8 
 

com placas de instruções, minimizando o 
número de pessoas concomitantemente no 
mesmo ambiente e respeitando o 
distanciamento mínimo. 
Marcações no piso - Sempre que 
possível, utilizar marcação no piso para 
sinalizar o distanciamento de 1,5m (um 
metro e meio) que deverá ser adotado por 
todos, inclusive em caso de formação de 
filas. 

Obrigatório Obrigatório 

Espaços de recreação - Espaços 
destinados à recreação de jovens, adultos, 
e crianças como espaço kids, devem 
permanecer fechados. 

Obrigatório Obrigatório 

Saídas	   -‐	   A	   saída	   das	   celebrações	   deverá	  
iniciar	   pelas	   fileiras	  mais	   próximas	   à	   saída,	  
terminando	   nas	   mais	   distantes,	   evitando	  
assim	  o	  cruzamento	  entre	  pessoas.	  

Recomendável Recomendável 

Atividades religiosas – Para as 
atividades que celebram partilha do pão e 
vinho, ou celebração da comunhão, deve-
se higienizar as mãos e utensílios antes da 
partilha. Devem ser entregues nas mãos e 
não na boca. Recomendável utilização de 
protetor facial (face shield) para o 
responsável pela entrega. 
Os elementos partilhados podem ser pré-
embalados para uso individual.  

Obrigatório Obrigatório 

Cantos com louvores - Os cantos com 
louvores devem ser evitados, sempre que 
possível fazer uso de música instrumental. 

Recomendável Recomendável 

Reuniões internas – As reuniões internas 
para organização de atividades religiosas 
ou estudos, devocionais, entre outros, 
preferencialmente, devem ser realizadas 
por teleconferência. Quando presenciais, 
devem seguir estritamente as orientações 
recomendadas para o afastamento mínimo 
de 1,5m (um metro e meio) entre os 
participantes, bem como o uso de 
máscaras, prática de higiene de mãos e 
outras medidas de prevenção. 

Obrigatório Obrigatório 

Coleta financeira - Métodos de coleta 
financeira devem ser revistos para evitar 
aglomerações e contato físico entre as 
pessoas. Utilizar uma caixa física em local 
fixo, por correio, ou por meio eletrônico; Os 

Obrigatório Obrigatório 
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recipientes de coleta não devem em 
hipótese alguma circular entre as pessoas. 
Dispensadores - Dispensadores de água 
benta ou outro elemento de consagração 
de uso coletivo não devem estar 
disponíveis até o término da pandemia.  

Obrigatório Obrigatório 

Eventos - Qualquer evento deverá ser 
proibido e seguir as diretrizes e 
orientações das autoridades de saúde e do 
governo para retomada de atividades de 
acordo com a flexibilização das fases 
descritas no Plano SP e Protocolos 
Sanitários do munícipio de Barueri. 

Obrigatório Obrigatório 

Celebrações virtuais - Não deixar de 
transmitir as celebrações em ambiente 
virtual. É recomendável à população 
utilizar os meios televisivos, rádio e 
ambientes virtuais, para realizar seus atos 
religiosos. 

Recomendável Recomendável 

Participação	   do	   público	   -‐	   Suspender	   a	  
participação	  do	  público	  nos	  palcos,	  altares	  e	  
etc,	  durante	  as	  celebrações.	  

Obrigatório Obrigatório 

Atendimentos - Todos os atendimentos 
individualizados devem ser pré-
agendados, sendo mantido o afastamento 
de 1,5m (um metro e meio) entre as 
pessoas.  
Deve ser respeitado o intervalo suficiente 
entre cada atendimento para desinfecção 
do ambiente e superfícies. 

Obrigatório Obrigatório 

Atendimento preferencial – Defina 
horários diferenciados para o atendimento 
às pessoas do grupo de risco (idosos 
maiores de 60 anos, hipertensos, 
diabéticos, gestantes e etc). 

Obrigatório Obrigatório 

Agendamento - Se possível,  realizar o 
agendamento prévio para a celebração 
presencial, com dia e horário 
determinados.  

Recomendável Recomendável 

Conferência	  do	  agendamento	  -‐	  Deverá	  ser	  
realizada	  na	  entrada,	  de	  maneira	  visual,	  sem	  
contato	  manual.	  

Obrigatório Obrigatório 

 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA PÚBLICO 
Proteção pessoal – Exigir o uso de Obrigatório Obrigatório 

Higiene Pessoal 
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máscaras descartáveis ou de tecido com 
ou sem protetores faciais (face shield) em 
todos os ambientes, por funcionários e 
pessoas. 
As máscaras devem ser trocadas sempre 
que estiverem úmidas, com sujeira 
aparente, danificadas, se houver 
dificuldade para respirar ou a cada três 
horas. 
Obs.: a proteção é obrigatória para 
crianças acima de 2 anos de idade e/ou 
que não apresentem problemas 
respiratórios ou inconscientes, 
incapacitados ou incapazes de remover a 
máscara sem assistência. 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) – Exigir o uso e/ou disponibilizar os 
EPIs necessários aos funcionários para 
cada tipo de atividade, além daqueles de 
uso obrigatório, como máscaras, 
principalmente para atividades de limpeza, 
retirada e troca do lixo, manuseio e 
manipulação de alimentos e aferição de 
temperatura e outros cuidados médicos. 

Obrigatório Não se aplica 

Contato físico – Orientar os funcionários 
e pessoas para que evitem tocar os 
próprios olhos, boca e nariz e evitem 
contato físico com terceiros, tais como 
beijos, abraços e aperto de mão. 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene respiratória – Orientar 
funcionários e pessoas para que sigam a 
etiqueta de tosse a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços 
descartáveis, jogá-lo fora imediatamente e 
higienizar as mãos em sequência). 

Obrigatório Obrigatório 

Higienização das mãos – Incentivar a 
lavagem de mãos com água e sabão e 
caso não seja possível, utilizar álcool em 
gel 70%, antes e após a colocação da 
máscara, após tossir, espirrar, usar o 
banheiro, tocar em dinheiro, manusear 
alimentos cozidos, prontos ou in natura, 
manusear lixo, manusear objetos 
compartilhados e outros. 

Obrigatório Obrigatório 

Disponibilização de álcool em gel 70% - 
Disponibilizar álcool em gel 70% em 
pontos estratégicos, como balcões de 
atendimento, entradas e saídas, 

Obrigatório Não se aplica 
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banheiros, etc, para uso do público e 
colaboradores. 
Pias para higiene das mãos - As pias 
destinadas a higienização das mãos 
devem disponibilizar sabão líquido 
antisséptico, papel toalha, álcool em gel 
70% e lixeira sem contato manual. 

Obrigatório Não se aplica 

Aviso sobre higienização das mãos – 
Afixar aviso com o texto “ajude na 
prevenção de doenças – lave suas mãos”, 
próximo às pias para higienização das 
mãos. 

Obrigatório Não se aplica 

Descarte de máscara – Indicar a 
funcionários e público os locais específicos 
para descarte de máscaras, bem como 
divulgar instruções de como colocá-las e 
retirá-las com segurança, recomendando 
trocas periódicas, de acordo com as 
instruções do fabricante e as indicações 
dos órgãos sanitários e de saúde. 

Obrigatório Obrigatório 

Compartilhamento de objetos – Não 
utilizar objetos compartilhados que não 
sejam higienizados antes do uso. Objetos 
fornecidos ao público devem estar 
embalados individualmente. 

Obrigatório Obrigatório 

Objetos tipicamente compartilhados - 
Fica proibido o compartilhamento de 
materiais como bíblia, revista, rosário, 
entre outros. O uso desses deve ser 
individual.  

Obrigatório Obrigatório 

Microfones e instrumentos musicais - O 
uso de microfones e instrumentos musicais 
deve ser de uso individual, e devem ser 
desinfetados após uso. 

Obrigatório Obrigatório 

Bebedouro - Os bebedouros de pressão 
devem ser interditados ou retirados. 
Ofertar água potável de modo 
individualizado ou cada pessoa deve trazer 
sua garrafa.  

Obrigatório Obrigatório 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA PÚBLICO 
Intervalo entre celebrações - As 
celebrações devem prever intervalo 
suficiente entre uma e outra para 
higienização completa de todos os 
ambientes, equipamentos e móveis. 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização de Ambientes 
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Higienização – Aperfeiçoar e reforçar os 
processos higienização em todos os 
ambientes, assentos, bancos 
equipamentos, e particularmente, as 
superfícies que são tocadas por muitas 
pessoas (grades, maçanetas, bancadas e 
corrimões), pelo menos, uma vez por 
período, matutino, vespertino e noturno, 
bem como antes e depois das celebrações 
e sempre que necessário. 

Obrigatório Não se aplica 

Lixeiras – Disponibilizar lixeira com tampa 
com dispositivo que permita a abertura e o 
fechamento sem o uso das mãos (pedal ou 
outro tipo de dispositivo, como 
acionamento automático). 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização da lixeira e descarte do 
lixo – Efetuar a higienização das lixeiras e 
o descarte do lixo frequentemente e 
separar o lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) 
e descartá-lo de forma que não ofereça 
riscos de contaminação e em local isolado. 

 
Obrigatório 

 
Não se aplica 

Sanitários – Higienizar os banheiros, 
lavatórios, superfícies de contato 
constante (torneiras, maçanetas), antes da 
abertura, no final de cada celebração, 
após o fechamento e, no mínimo, a cada 
três horas. 
Disponibilizar nos lavatórios sabão líquido, 
papel toalha, álcool em gel 70% e lixeira 
com tampa e acionamento por pedal. 
Controlar o acesso para não ter 
aglomerações. 

Obrigatório Não se aplica 

Máquinas de cartão – Envelopar as 
máquinas de cartão com filme plástico e 
higienizá-las após cada uso. 

Obrigatório Não se aplica 

Ambientes abertos e arejados – Sempre 
que possível, manter os ambientes abertos 
e arejados.	  

Obrigatório Obrigatório 

Ar condicionado – Quando possível, 
evitar o uso de ar condicionado. Caso seja 
a única opção de ventilação, instalar e 
manter filtros e dutos limpos, além de 
realizar a manutenção e limpeza semanais 
do sistema de ar condicionado por meio de 
PMOC (Plano de Manutenção, Operação e 

Obrigatório Não se aplica 
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Controle).  
Veículo - O veículo disponível para as 
atividades religiosas, sempre que possível, 
deve ser utilizado pela mesma pessoa, 
evitando o compartilhamento 
desnecessário entre colaboradores. Em 
caso de compartilhamento, o veículo deve 
ser higienizado. 

Obrigatório Obrigatório 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA PÚBLICO 
Acompanhamento das recomendações 
atualizadas – Acompanhar rigorosamente 
as recomendações dos órgãos 
competentes para implementação de 
novas medidas, produtos ou serviços de 
prevenção.	  	  

Obrigatório Obrigatório 

Grupo de risco – Idosos maiores de 60 
anos e pessoas do grupo de risco como 
hipertensos, diabéticos, gestantes, devem 
ser incentivados a acompanhar as 
celebrações por meios de comunicação 
como rádio, televisão, internet, entre 
outros. 

Recomendável Recomendável 

Cartazes - Disponha cartazes na entrada 
e em pontos estratégicos, com 
informações relacionadas aos sintomas de 
Covid-19, cuidados de higienização, 
distanciamento, uso de máscaras e 
demais medidas de prevenção. 

Obrigatório Não se aplica 

Descarte de máscaras – Orientar para o 
descarte das máscaras serem realizados 
em lixeiras comuns. A máscara não é 
considerada um lixo reciclável.  

Obrigatório Obrigatório 

Orientações importantes quanto ao uso 
do álcool: 
a) Mantenha o produto fora do     alcance 
das crianças, principalmente 
das crianças menores, entre 1 e 5 anos de 
idade;  
b) Ao aplicar o produto, não fique perto de 
fogões, isqueiros, fósforos etc. Mantenha o 
produto longe do fogo e do calor;  
c) Evite o armazenamento desses 
produtos em recipientes diferentes e 

Obrigatório Obrigatório 

Comunicação e Segurança 
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não etiquetados; 
d) Não utilize o produto em forma de 
aerossol nas crianças;  
e) Cuidado para que não haja contato do 
produto com os olhos; 
f) O álcool gel pode ser extensivo ao uso 
infantil, desde que aplicado por um adulto 
ou sob a supervisão de um adulto. 
Orientação – Os líderes religiosos devem 
orientar os membros e demais 
frequentadores sobre práticas preventivas 
cotidianas como uso de máscaras, higiene 
das mãos, etiqueta respiratória, bem como 
a não comparecerem nas celebrações 
caso apresentem sintomas gripais (tosse, 
dificuldade para respirar, febre, entre 
outros), e/ou se forem diagnosticados 
como casos suspeitos ou confirmados de 
contaminação pela COVID-19.  

Obrigatório Obrigatório 

Comunicação - Devem-se ampliar as 
rotinas de comunicação nos canais 
digitais, com orientações sobre as medidas 
de prevenção a serem adotadas durante a 
permanência no ambiente. 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA PÚBLICO 
Aferição da temperatura – Aferir a 
temperatura corporal dos funcionários no 
início do turno e do  público na entrada, 
direcionando e orientando a procurar o 
serviço médico caso esteja acima de 
37,5ºC. 

Obrigatório Obrigatório 

 
 

Monitoramento das Condições de Saúde 


