


Protocolo de 

Retorno às atividades 



O Protocolo da Oficina Brennand estabelece requisitos e os 
procedimentos para funcionamento da instituição e abertura 
gradual à visitação dos espaços, com a aplicação de medidas 
preventivas no combate ao COVID-19.

Tem como base as diretrizes apresentadas no Protocolo Geral 
do estado de Pernambuco para todas as atividades em 
funcionamento, bem como o Protocolo específico do setor 
museal. Outros protocolos setoriais de outros estados e de 
instituições museais de outros países também foram 
consultados, afim de trazer contribuições para este Protocolo. 

O objetivo é retomar as atividades presenciais garantindo
que colaboradores e público colaborem com a segurança de 
todos, seguindo as recomendações e respeitando as 
orientações de distanciamento social e higiene.

Todas as recomendações podem e devem ser revistas, quando
necessário, conforme as orientações governamentais locais 
vigentes.



JULHO

• Retomada das atividades de fábrica e escritório -

todos sem a presença de público.

• Jornada reduzida.

AGOSTO

• Sinalização e adequação dos espaços ao 

protocolo

• Treinamento e orientação da equipe

RETOMADA GRADUAL

SETEMBRO

• Reabertura ao Público - museu, loja e 

restaurante. 12/09 (sábado).

• Capacidade reduzida nos ambientes fechados.
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DISTANCIAMENTO SOCIAL

• Uso obrigatório de máscaras faciais em todos os 
ambientes.

• Colocação de barreira de acrílico na bilheteria e na loja e 
marcação de distanciamento no piso. Observe a 
sinalização.

• Entrada e saída serão realizadas por portas diferentes. 
Observe a sinalização.

• Deverá respeitado distanciamento mínimo de 1,5m entre 
as pessoas.

• Controle visual do ticket na entrada (sem manuseio pela 
equipe).

• A capacidade será reduzida: nas áreas fechadas, 1 pessoa 
a cada 20m²; nas áreas abertas, 1 pessoa a cada 10m². 
Observe a sinalização no local.

• Agendamento de grupos estão temporariamente 
suspensos.



DISTANCIAMENTO SOCIAL

• Evite contato físico ao cumprimentar e ao se despedir 
das pessoas.

• Eventos presenciais que possam favorecer a 
aglomeração de pessoas, serão analisados caso a caso, 
respeitando sempre os limites de quantitativos previsto 
na legislação vigente.

• Distanciamento das mesas e estações de trabalho, 
garantindo mínimo de 1,5m de distância entre 
colaboradores. 

• Colaboradores devem, sempre que possível, privilegiar 
reuniões remotas. 

• Evitar compartilhamentos de objetos e equipamentos 
(p.ex. telefones, computadores, canetas).
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LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

• Uso de tapete higienizante na entrada principal.

• Fornecimento de álcool a 70% (gel) em pontos de contato ou 
maior convivência. Todos os banheiros foram adequados e 
receberam suporte para álcool gel.

• Portas e janelas serão mantidas abertas, quando possível, a 
fim de evitar o manuseio de maçanetas. Quando não for 
possível, será disponibilizado álcool gel a 70% no local.

• Proteção das maquinetas com plástico (tipo filme). E limpeza 
com álcool 70% a cada cliente. Formas de pagamento com 
cartões magnéticos serão priorizadas.

• Uso obrigatório de máscaras faciais para colaboradores, 
prestadores de serviço e visitantes. Para funções com maior 
contato com o público e ligadas à limpeza dos ambientes, 
serão adotados ainda os protetores faciais, além de luvas e 
demais EPIs inerentes.

• A limpeza dos banheiros será feita com maior frequência que 
a usual.
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COMUNICAÇÃO E 

MONITORAMENTO

• Aferição de temperatura de todos na entrada.

• Este protocolo será disponibilizado na entrada (bilheteira) 
e no site da Oficina.

• Serão fixados cartazes informativos com orientações –
especialmente quanto ao uso de máscaras e 
distanciamento e outros – que demonstram o cuidado da 
instituição com a saúde de todos.



COMUNICAÇÃO E 

MONITORAMENTO

• Visitantes que apresentem sintomas da COVID-19 e/ou 
gripais (como febre, tosse, coriza), serão orientados ao 
retorno para casa – até que seja descartada a hipótese de 
contaminação pela COVID-19. 

• Acompanhamento permanente dos colaboradores.

• Afastamento imediato daqueles colaboradores que 
apresentarem sintomas para COVID-19. (Oferecendo 
suporte no encaminhamento para tratamento).

* Avaliação da necessidade de afastamento de outros 
colaboradores que mantiveram contato e/ou de grupos de 
risco.

• Colaboradores e visitantes nestas condições podem 
buscar o serviço médico e/ou a acessar o aplicativo 
“Atende em Casa” (www.atendeemcasa.pe.gov.br). 



CUIDE DE VOCÊ E DO PRÓXIMO.


