
publicado em: OUTUBRO, 2020

BRASESUL.COM.BR

MANUAL DE 
BOAS PRÁTICAS
FORNECEDOR



O Brasesul trabalhou em busca das melhores soluções e procedimentos para 
recebê-lo com a segurança e hospitalidade de sempre. Seguindo sua vocação 
inovadora e em respeito à saúde de todos, o Brasesul preparou um protocolo 
especial para esta edição.

Confira neste material as medidas de higiene e segurança adotadas que, além 
de promover o bem-estar comum, contribuem para evitar a propagação do 
Coronavírus (Covid-19).

As medidas adotadas são com base no protocolo sanitário vigente no momento, 
podendo vir a passar por alterações no transcorrer do evento.

Pedimos gentilmente a colaboração de todos para que juntos possamos realizar 
um evento seguro e de sucesso.



Você, Fornecedor, será responsável por garantir que seu(s) colaborador(es) 
esteja(m) sem os sintomas do COVID-19.

Na entrada do centro de convenções, todos terão sua temperatura aferida 
(devendo a mesma acusar até 37,5ºC), passarão pelos tapetes sanitizantes 
para acessar o local de montagem do evento.

Caso algum colaborador acuse temperatura acima de 37,5ºC, o Fornecedor 
será responsável por isolar o colaborador e realizar a substituição do mesmo.

Durante todo o período de montagem do evento será obrigatório a utilização 
da máscara de forma correta. Ela só poderá ser retirada em uma das operações 
de alimentação. Sempre que for necessário tirar a máscara, embale a mesma 
em um saco plástico. Da mesma forma durante o dia de realização do evento.

GERAL



Solicitamos que seja disponibilizado álcool gel 70% para os seus colaboradores.

Deverá ser realizado o descarte dos EPI’s (máscaras, luvas, lenços, face shield) 
de forma correta nas lixeiras seletivas.

O evento contará com um ambulatório devidamente equipado para atender 
os participantes nos dias 18 e 19 de março.

Os colaboradores deverão estar devidamente trajados e protegidos e deverão 
seguir rigorosamente as medidas sanitárias, entre elas a higienização das 
mãos constantemente.

As entradas e saídas dos salões serão controladas, organizadas e sinalizadas 
para manterem o distanciamento social e evitar aglomerações.



Toda a equipe de staff deverá passar por treinamento de boas práticas para que 
estejam alinhados com os protocolos de segurança, que devem seguir para 
que o Brasesul ofereça o evento mais seguro para o participante. Os mesmos 
deverão executar seus serviços paramentados com EPIs. 

Em data a ser definida pela Comissão Organizadora do Evento, marcaremos 
uma vídeo conferencia para orientações.

Agradecemos a atenção.



“Medidas de prevenção hoje,
para um amanhã melhor.”


