Protocolo de Segurança

SU BRAZIL EXECUTIVE PROGRAM

MAPEAMENTO DE PROTOCOLOS BASEADO EM
ORIENTAÇÕES DA ORGANZIAÇÃO MUNDIAL
DA SAUDE (OMS) E AUTORIDADES
LOCAIS.

Comunicação - Prévia e Durante o evento
Cada participante receberá uma cartilha virtual com todos os protocolos de saúde utilizados pela
SU Brazil | HSM no programa, bem como todas as prescrições recomendadas pelo Governo de SP e
Ministério da Saúde para encontros no patamar do SU Brazil Executive Program.
Também vamos orientar como as atividades serão realizadas (palestras, experiências, alimentação,
workshops) para garantir a segurança de todos.
Nos dias do programa, haverá comunicação em palco, nas telas de sinalização e outros meios com
as principais medidas e recomendações para a manutenção de um ambiente seguro.
Contaremos também com uma equipe para orientar os participantes sobre todas as medidas e
recomendações de segurança e saúde.

Acesso ao Evento
Medição de temperatura com termômetro digital
e/ou câmeras com sensores térmicos.
Distanciamento mínimo de 1,5m nas salas de aula.
Web Check-in e web Check-out, que funcionam com
o mínimo de contato entre hóspedes e
colaboradores.
Até o início da data do programa vamos monitorar as
boas práticas para utilizarmos durante a realização do
mesmo.
Dupla testagem da COVID-19 para todas as pessoas
envolvidas no programa

Suporte a casos suspeitos
Todos, sem exceção, terão sua temperatura aferida logo na entrada
do hotel.
Não será permitida e entrada no hotel daqueles que apresentarem
temperatura acima de 37.8º C.
Para caso suspeito ou confirmado de COVID-19, o participante
ficará em quarto individual onde permanecerá com os devidos
cuidados e posterior encaminhamento para sua residência ou
Unidade Médica mais próxima.
Caso negativo, será monitorado pela equipe de atendimento do
evento e do hotel Villa Rossa.
Nos casos suspeitos ou confirmados, o Hotel Villa Rossa reportará a
situação às autoridades sanitárias e de saúde locais.

Credenciamento e materiais
A credencial e os materiais a serem disponibilizados para os
participantes do programa serão entregues diretamente
nos quartos com os devidos cuidados e seguindo todos os
protocolos de higienização.

Em todos os ambientes

Teremos álcool em gel à disposição em
todas as áreas.

Kit Proteção para o
Participante

Kit de Segurança/Higiene individual com os itens:
- Máscaras para cada participante.
-

Frascos de álcool em gel para cada participante.

-

Spray natural, biodegradável e vegano que ajuda a
proteger pele, cabelos e roupas de vírus e
microrganismos - eliminando o Sars-Cov-2 no instante
imediato de aplicação - da Visto.Bio, uma das mais
inovadoras startups brasileiras de biotecnologia

Auditório e salas de aula
O uso de máscara se faz necessário dentro das salas de
aulas e sempre que houver convívio social.
Distanciamento sentado - Cadeiras dispostas com
distanciamento de 1,5m.
Auditórios com grandes janelas e arejados, gerando maior
circulação de ar puro.
Os espaços onde acontecerão atividades são amplos e não
ficarão aglomerados.
A área onde acontecerá o programa, passará por constantes
higienizações, conforme orientações da OMS e protocolos
do Hotel Villa Rossa.

Alimentação
Os almoços serão realizadas com distanciamento.
Talheres e guardanapos esterilizados e embalados individualmente.
Higienização das cadeiras e mesas a cada intervalo.
*O protocolo será ajustado até a realização do evento conforme a necessidade ou novas orientações do

Ministério da Saúde.

Higienização de áreas comuns
A SU Brazil | HSM e o Hotel Villa Rossa contam com apoio de infectologista para o planejamento das ações de
limpeza e proteção do ambiente para deixá-lo mais seguro. Ações já prescritas:
• Todos os dias será realizado a higienização completa do espaço.
• Remoção de lixo com frequência, de forma a não gerar acúmulo, utilizando procedimentos seguros para
descarte.
• Higienização periódica de balcão de informações, portas, maçanetas, espelhos, telas e superfícies de contato
dos participantes.
• Nos banheiros, aumento da frequência de limpeza dos sanitários e utilização de dispensers automáticos de
sabão e papel descartável, bem como uso de lixeiras com pedal.
• Higienização ao término de cada dia do programa contemplando piso, cadeiras, mobiliários e superfícies de
contato.
*O protocolo será ajustado até a realização do evento conforme a necessidade ou novas orientações do Ministério

da Saúde.

Orientações Gerais
A SU Brazil | HSM e o Hotel Villa Rossa contam com apoio de infectologista para o planejamento das ações de
limpeza e proteção do ambiente para deixá-lo mais seguro. Ações já prescritas:
• Obrigatoriedade do uso de máscaras quando houver convívio social, inclusive durante a circulação em
elevadores, corredores e áreas comuns do hotel.
• Caso sinta qualquer sintoma da COVID-19, fique em casa. Se estiver no hotel, comunique a recepção e nós te
auxiliaremos em tudo que for necessário.
• Os colaboradores do hotel passam por testes de COVID-19 e monitoram sintomas constantemente.
• A equipe de organização e operação do programa passará por testes de COVID-19 antes do início da realização
do curso e será monitorada constantemente.
•

*O protocolo será ajustado até a realização do evento conforme a necessidade ou novas orientações do

Ministério da Saúde.

