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 promover a
segurança de todos em nossos eventos, que serão aplicadas de acordo com os decretos estaduais e
municipais vigentes.
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Aceitaremos como comprovante de vacinação: os aplicativos do governo federal, estadual e/ou municipal, além
também do comprovante físico.

Uso de máscaras:
• Considerando o atual momento e por se tratar de um ambiente fechado com grande número de pessoas,
recomendamos o uso de máscara durante toda a permanência no evento.

Desinfecção e limpeza
• Banheiros terão dinâmica intensa de limpeza.
• Totens de álcool em gel serão disponibilizados
espalhados no evento.

Distanciamento
• A planta do evento e a dinâmica dos acessos foi pensada para permitir o tráfego seguro
entre os corredores.
• Caso no futuro seja necessário controlar o público por períodos, faremos a devida comunicação.

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.

Essas medidas seguem as orientações do Governo do Estado, Governo Municipal e Instituições
Sanitárias e, serão atualizadas na medida que elas foram ajustadas. Apesar disso, nossa maior
preocupação é, na medida do possível, proporcionar um ambiente que preserve a segurança de
todos os participantes.
Todas as informações detalhadas sobre o SAFE TOGETHER estarão disponíveisno site da
NürnbergMesse Brasil e de todos os nossos eventos.

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

