Safe together
Este é um resumo das principais medidas de proteção que serão adotadas
em nossos eventos para a segurança de todos
Estamos próximo do momento de nos encontrar novamente e para que isso aconteça
desenvolvemos junto ao Hospital Israelita Albert Einstein protocolos e ações para garantir
a segurança de todos em nossos eventos que acontecerão entre os dias 30 de novembro
e 2 de dezembro de 2021 no São Paulo Expo.
Uso de Máscaras
Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em todas as áreas do evento.
O uso desse equipamento já se comprovou como a medida mais efetiva para o
controle da COVID-19, por isso teremos especial atenção a esse ponto.
Todos os detalhes e orientações sobre tipos de máscaras,
recomendações de uso e trocas por período estarão em nosso site.
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Aceitaremos como comprovante de vacinação: os aplicativos do governo federal, estadual e/ou municipal,
além também do comprovante físico.

Desinfecção e limpeza
Essas ações serão as prioridades da nossa operação e estamos considerando:
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• Expositores e visitantes poderão utilizar nossa área de Coworking com mesas e cadeiras
higienizadas para reuniões.
• Banheiros terão dinâmica intensa de limpeza.
Distanciamento
• Os visitantes deverão circular a 1,m de outras pessoas e isso também vale para os estandes.
• A planta do evento e a dinâmica dos acessos foi pensada para permitir o tráfego seguro
entre os corredores.
• Teremos corredores mais largos e uma área de exposição 35% maior que os anos anteriores,
justamente para criar uma dinâmica confortável e segura.
• Contaremos com marcações no piso sinalizando o distanciamento e fluxo dos corredores,
com equipes treinadas e orientações sonoras por todo o pavilhão.
• Caso no futuro seja necessário controlar o público por períodos, faremos a devida comunicação.
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Safe together
Infraestrutura do pavilhão e dos estandes
As estruturas do evento e dos estandes serão construídas com um olhar especial para não
criar aglomerações, manter ambientes abertos e fáceis de higienizar.
• O São Paulo Expo conta com equipamentos de última geração que permitirão a troca de ar fresco
diversas vezes por dia. Além disso, sempre que possível as portas do pavilhão estarão abertas.
• A praça de alimentação será posicionada nas áreas externas sob a marquise para que haja
circulação de ar.
• Os estandes não poderão fechar tetos de salas e deverão permitir a visitação de forma fluida
e evitando aglomerações.
• Os expositores não poderão servir alimentos e bebidas em ambientes abertos e também
não poderão realizar shows e apresentações que geram aglomerações.
Essas medidas seguem as orientações do Governo do Estado, Governo Municipal e
Instituições Sanitárias e, serão atualizadas na medida que elas foram atualizadas.
Todas as informações detalhadas sobre o SAFE TOGETHER estarão disponíveisno
site da NürnbergMesse Brasil e de todos os nossos eventos.
Alimentação e bebidas
• Não será permitido circular na feira consumindo alimentos e bebidas.
• Pontos de alimentação serão disponibilizados para todos os participantes
em ambiente externo com circulação de ar.
• A distribuição de alimentos e bebidas ao público não será permitida, apenas
em salas restritas, respeitando o distanciamento social.

A segurança é prioridade e depende de todos nós.
Vamos nos cuidar juntos?
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