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Procedimentos de segurança sanitária para o evento Cerimônia de entrega da 
Condecoração de Cavaleira da Legião de Honra da França para 

  

Nísia Trindade Lima 
 
 

 
 

1. Sobre esse plano 
 
Esse plano foi elaborado por uma equipe de profissionais da Fiocruz para definir os 
procedimentos a serem seguidos pelos participantes presenciais do evento, no 
contexto da pandemia de COVID-19. O plano será enviado a todos os participantes do 
evento, para que conheçam e sigam os procedimentos. 
 
 

2. Sobre o evento 
 
O evento ocorrerá dia 01 de setembro de 2021, as 14h30, na Praça Pasteur, campus 
Manguinhos da Fiocruz, localizado na Av. Brasil, 4365, Manguinhos, RJ, e, será 
transmitido simultaneamente pelo Canal da Fiocruz no Youtube 
 
Estarão presencialmente no evento 51 pessoas: 
 

• Comitiva da embaixada da França (4 pessoas) 

• Presidência da Fiocruz (2 pessoas) 

• Convidados (23 pessoas) 

• Equipe de eventos da Fiocruz (4 pessoas) 

• Equipe Vídeo Saúde (3 pessoas) 

• Operador do Zoom 

• Fotografia (1 pessoa) 

• Iluminação (1 pessoa) 

• Equipe de comunicação (3 pessoas) 

• Equipe de som (3 pessoas) 

• Equipe de segurança da Fiocruz (4 pessoas próximas ao local e 2 brigadistas) 

• Equipe de limpeza (1 pessoa, no corredor dos banheiros) 
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3. Contexto epidemiológico da COVID-19 no RJ 

 
O Município do Rio de Janeiro vinha apresentando uma tendência de estabilidade no 
número de casos e óbitos diários nos últimos meses. Entretanto, nas últimas semanas, 
a partir da primeira semana do mês de julho, pode-se observar uma reversão desta 
tendência, com a subida no número de casos e óbitos. No momento a média desta 
última semana (S 34) é de 69 óbitos por dia. A média diária de casos se situa em 1.710 
casos confirmados a cada dia, o que ainda pode ser considerado um valor 
preocupante, e vem oscilando ao longo das últimas semanas. Esses dados mostram 
uma intensa circulação do vírus, com a expansão da variante Delta.  
 
A taxa de ocupação de leitos no município nesta última semana se encontra na zona de 
alerta crítico (96%). Com um percentual de 36,6% da população total vacinada com 2ª 
dose ou dose única, somada a uma forte presença da variante Delta, compreendemos 
que este ainda não é o momento de flexibilizar as medidas de distanciamento físico e 
social, devendo ser mantidas, conjuntamente, medidas individuais, como o uso de 
máscaras e a higiene das mãos. 
 
 

4. Objetivo 
 
Esse plano tem como objetivo minimizar o risco de transmissão do SARS-Cov-2 entre as 
pessoas que participarão presencialmente do evento, por meio de cinco ações: 
 

• Testagem para antígeno viral de todos os presentes nas 24 horas que 
antecedem o evento; 

• Uso de máscaras de forma adequada; 

• Distanciamento físico; 

• Higienização das mãos e superfícies; 

• Ambiente ventilado. 
 

 
5. Procedimentos, de acordo com as ações 

 
5.1 Testagem para COVID-19 de todos os presentes nas 24 horas que antecedem o 

evento 
 
Todos os convidados presentes e profissionais que atuarão no dia do evento realizarão 
teste diagnóstico para COVID-19, utilizando o kit do Instituto Brasileiro de Biologia 
Molecular (IBMP), que detecta antígenos do SARS-Cov-2 em secreção nasofaríngea.  
 
A coleta de material para o teste será realizada em horário agendado e será realizada 
no dia do evento, escalonada por equipe e convidados: 
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• Equipes (29 pessoas) e convidados da Fiocruz (8 pessoas) que chegarão para o 
evento – testagem no NUST-CST (pátio da ASFOC) em horário agendado pelo 
NUST (37 testes entre 8h e 14h); 
 

• Convidados externos que chegarão para o evento (7pessoas) – testagem no 
NUST-CST (pátio da ASFOC), entre 13h30 e 14h do dia 01set21; 
 

• Convidados que chegarão para compromissos anteriores ao evento: 
✓ Comitiva da embaixada da França (5) - NUST-CST (pátio da ASFOC), as 11h; 
✓ Convidados da Fiocruz (6) - NUST-CST (pátio da ASFOC), até às 11h30; 
✓ Convidados externos (4) - Residência Oficial, as 12h10; 
✓ Presidente (1) – Residência Oficial, as 12h10 

 
 
O tempo entre a coleta do material e a entrega do resultado é de 20 a 30 minutos, 
cada pessoa receberá um laudo individual com o resultado. A equipe que realizará os 
testes orientará as pessoas que tiverem resultado positivo a irem para seus domicílios, 
comunicar seus médicos e manter-se em isolamento.  
 
Membros das equipes Fiocruz que testarem positivo e que precisarem ser substituídos 
no evento devem avisar suas chefias / substitutos para que compareçam ao NUST-CST 
para testagem antes das 13 horas. 
 
 
5.2 Uso de máscaras de forma adequada 
 
O uso de máscaras será obrigatório durante todo o decorrer da cerimônia, para todos 
os participantes, inclusive os que terão fala, cobrindo boca e nariz. Caso algum dos 
presentes não possua máscaras adequadas haverá disponíveis no local do evento 
máscaras PFF2 em embalagens individuais. 
 
Caso seja necessário trocar de máscara os seguintes procedimentos devem ser 
seguidos: 
 

• Dirigir-se ao local especificado para a troca de máscaras; 

• Certificar-se de que não há nenhuma outra pessoa a pelo menos 2 metros de 
distância; 

• Higienizar as mãos com álcool em gel; 

• Retirar a máscara, colocar em um saco plástico, fechar com um nó e descartar 
na lixeira indicada para descarte; 

• Higienizar as mãos com álcool em gel; 

• Abrir a embalagem da máscara nova; 

• Colocar a máscara nova cobrindo o nariz e a boca. 
 
Essas informações estarão em um cartaz no local da troca de máscaras. 
 
5.3 Distanciamento físico 
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O espaço será organizado para garantir o distanciamento físico 
 

• No palco, onde ficarão a embaixadora da França, a presidente da Fiocruz e a 
mestre de cerimônias, haverá 3 púlpitos, com microfones individuais com 
pedestal em cada um e uma embalagem de álcool gel. As superfícies serão 
higienizadas antes do início do evento, após o ajuste feito pelo técnico de som. 
Recomenda-se que somente o técnico manipule os microfones;  

• Na plateia haverá cadeiras demarcadas e nominadas para cada convidado, com 
distanciamento entre uma cadeira ocupada e outra de 1,20 metros, num total 
de 30 lugares. Cada convidado ao chegar se dirigirá a cadeira marcada com seu 
nome e, permanecerá na mesma durante toda a duração do evento; 

• 4 Totens de álcool em gel estarão disponíveis na periferia do local do evento e 
1 no corredor dos banheiros no térreo do castelo; 

• Dispensers de álcool em gel estarão disponíveis nos pilares da cobertura; 

• Haverá um local designado para troca de máscaras distante do palco e da 
plateia, sinalizado (mesa com as máscaras, dispenser de álcool gel, spray de 
álcool 70%, cartaz com instruções); 

• Haverá um local designado para beber água (isopor com as garrafas de água, 
dispenser de álcool gel, spray de álcool 70%, cartaz com instruções); 

• Os banheiros disponíveis para os convidados serão os três do andar térreo do 
castelo. 

 
5.4 Higienização das mãos e superfícies 
 
Haverá álcool gel disponível em totens e em dispensers em diversos pontos da Praça 
Pasteur. Os presentes deverão higienizar as mãos minimamente nos seguintes 
momentos: 

• Antes e depois de retirar a máscara por qualquer motivo; 

• Antes e depois de sair dos banheiros; 

• Antes e depois de beber água; 

• Antes de tocar o rosto. 
 
Haverá recipientes com spray álcool 70% (na mão dos brigadistas no local de beber 
água e no local de troca de máscaras) 
 
5.5 Ambiente ventilado 
 
O evento será realizado ao ar livre. 
 
 

6. Fluxos e responsabilidades 
 
6.1 Equipe do Gabinete da presidência: 
 

• Enviar esse plano para as pessoas que participarão presencialmente 
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• Fornecer lista nominal das pessoas que vão realizar os testes para o NUST-CST, 
que irá agendar data e hora; 

• Informar as pessoas sobre o agendamento; 

• Certificar-se de que pessoas que não realizaram o teste não estejam presentes 
no evento; 

• Cuidar dos preparativos da Residência Oficial para o almoço. 
 
 
6.2 Equipe de eventos da Fiocruz: 
 
Os membros dessa equipe circularão ao redor da plateia, sem aglomerações com 
outros presentes. As responsabilidades da equipe são: 
 

• Organizar palco e plateia; 

• Passar lista de convidados externos para a portaria da avenida Brasil; 

• Verificar se totens e dispenser de álcool gel estão abastecidos; 

• Verificar se as garrafas de água estão no local designado; 

• Verificar se máscaras adicionais estão no local designado; 

• Borrifar álcool spray nas garrafas de água e nas embalagens externas da 
máscara antes do início do evento; 

• Orientar os convidados sobre onde se sentar, onde beber água e onde trocar 
de máscara se necessário; 

• Designar o espaço reservado para estacionamento dos convidados; 

• Apoiar as demais equipes. 
 
Equipe VídeoSaúde 
 
Dois dos membros dessa equipe ficarão no tablado montado para a filmagem e um 
ficará circulando ao redor do palco e da plateia, sem aglomerar com outras pessoas. A 
responsabilidade dessa equipe é filmar e transmitir o evento. 

 
Equipe da COGETIC (1 pessoa) 
 
O profissional ficará responsável por administrar a sala de zoom. É importante alternar 
as páginas durante o evento, para que todos possam aparecer na transmissão e para 
os presentes.  
 
Fotografia 
 
Esse profissional ficará circulando ao redor do palco e da plateia, sem se aglomerar 
com outras pessoas. Tem como responsabilidade fotografar o evento. 
 
Iluminação 
 
Esse profissional ficará circulando ao redor do palco e da plateia, sem se aglomerar 
com outras pessoas. Tem como responsabilidade operar os equipamentos de 
iluminação. 



 

Versão 1.0, de 27 de Agosto de 2021 6 

 
Equipe de comunicação  
 
Dois profissionais serão responsáveis por captar imagens e depoimentos em vídeo, 
seguindo os mesmos critérios de conduta do fotógrafo. Uma profissional irá 
entrevistar as pessoas, sem compartilhar microfones. 
 
Equipe de som 
 
Dois profissionais dessa equipe ficarão sentados em uma mesa atrás do palco e um 
ficará circulando, sem se aglomerar com os demais presentes. As responsabilidades 
dessa equipe são manejar os equipamentos de som e ajustar os microfones dos 
oradores. 
 
Equipe de limpeza 
 
Um profissional da limpeza ficará no corredor dos banheiros, no térreo do castelo. As 
responsabilidades dessa pessoa são verificar o abastecimento dos banheiros com os 
itens necessários e manter os mesmos limpos. 
 
Equipe segurança 
 
A equipe de segurança ficará na portaria da Avenida Brasil e na periferia do local do 
evento (4 pessoas), sem aglomerar com outros presentes. As responsabilidades da 
equipe são: 
 

• Orientar os convidados externos sobre como ao local do estacionamento, onde 
estarão disponíveis veículos elétricos que irão transportá-los até a ASFOC para 
realizar o teste e, depois à praça Pasteur, assim que saírem os resultados dos 
exames, caso algum teste positivo, deverá aguardar para ser direcionado ao 
local do estacionamento; 

• Não permitir presença de pessoas externas ao evento no local; 

• Dois brigadistas ficarão próximos aos locais de troca de máscara e de água, 
orientando os presentes sobre os procedimentos. 

 
 

7. Insumos disponibilizados no local do evento 
 

• Máscaras PFF2 

• Álcool gel 

• Álcool spray 

• Garrafas de água 
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8. Recomendações adicionais 
 

• Caso esteja com sintomas respiratórios, como os de resfriado ou gripe, não 
deverá comparecer ao evento; 

• Siga as orientações sobre vacinação contra COVID-19. 
 
 

9. Mais informações e dúvidas 
 
Caso haja qualquer dúvida sobre os procedimentos descritos nesse plano entrar em 
contato com Marilia (21 982189866) ou Inês (21 98478-2658), por mensagem de texto. 
 
 
 
Equipe de elaboração do plano 
 
Coordenação:  

• Marilia Santini de Oliveira (Coordenação de Vigilância em Saúde e Laboratórios 
de Referência da Fiocruz) 

 
Colaboração: 

• Inês Fernandes (assessora da presidência da Fiocruz) 

• Lisabel Klein (assessora de eventos da presidência da Fiocruz) 

• Kelly Leal (equipe de eventos da presidência da Fiocruz) 

• Andrea da Luz Carvalho (COGEPE/Fiocruz) 

• Flávia Soares Lessa e Marisa Augusta de Oliveira (NUST-CST/COGEPE/Fiocruz) 

• Carlos Machado (Observatório Covid Fiocruz) 
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