PROTOCOLO PARA IGREJAS, TEMPLOS RELIGIOSOS E AFINS
Este protocolo pode ser alterado conforme novas orientações sanitárias. Versão 3: 18 de março de
2021.
Este documento mostra quais medidas devem ser seguidas por igrejas, templos religiosos e afins
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.

PROTEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Detalhes no Protocolo Único do Minas Consciente (https://www.mg.gov.br/minasconsciente)

• Observar a lotação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade da estrutura da entidade.
Apenas as áreas trafegáveis/utilizadas devem ser consideradas para o cálculo da área do
ambiente.
• Controlar o acesso ao local para garantir o distanciamento entre as pessoas de acordo com a
onda em que o município estiver classificado no Minas Consciente. Deve-se fixar placa ou cartaz
na entrada do estabelecimento indicando o número máximo de pessoas que podem adentrar
simultaneamente. Fixar orientações também no interior do local.
• Organizar os lugares de assento dispondo-os de forma alternada entre as fileiras de bancos, com
a distância linear prevista na onda em que o município estiver classificado no momento. Bloquear,
de forma física, aqueles bancos, cadeiras e/ou assentos que não puderem ser ocupados.
• Realizar inscrição ou distribuir senha previamente para os interessados em participar, como forma
de o público ser compatível com o número máximo de participantes autorizados para o local.

• Em missas e cultos com partilha de pão e vinho ou em celebração de comunhão, os elementos
somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal ou em outro modo
que possibilite aos fiéis terem a segurança de que o celebrante procedeu à higienização das mãos
e dos utensílios antes da disponibilização aos presentes.
• Nas áreas de circulação interna, demarcar no solo o distanciamento linear entre um participante e
outro conforme o previsto na onda em que o município estiver classificado, inclusive quando houver
necessidade de formação de filas para qualquer fim.
• Demarcar, com sinalização, fluxo unidirecional para a circulação interna, entrada e saída do
estabelecimento.
• Assegurar que todas as pessoas, ao adentrarem no local, estejam utilizando máscara de proteção
e higienizem as mãos com álcool gel 70%. Todos – líderes religiosos, fiéis e colaboradores - devem
utilizar máscara de proteção durante todo o período em que estiverem no interior do ambiente,
independentemente de estarem em contato direto com o público.
• O veículo disponível para as atividades da igreja ou do templo religioso deve, sempre que
possível, ser utilizado pela mesma pessoa, evitando o compartilhamento desnecessário entre
colaboradores. Em caso de compartilhamento, o veículo deve ser higienizado.
• Casamentos e batizados ficam liberados somente mediante o cumprimentos das medidas
sanitárias dispostas neste documento, inclusive com quantidade limitada de pessoas. ESSES
EVENTOS NÃO DEVEM OCORRER QUANDO NA ONDA ROXA.

• Festas religiosas com potencial de aglomeração (disposição de barraquinhas, mesas e cadeiras,
por exemplo) não estão autorizadas indepentemente da onda. O modelo drive-trhu pode ser usado
para venda de alimentos, contudo seguindo as regras de segurança.
• Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, afastar-se imediatamente das atividades
presenciais pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou mais, no caso de persistência dos sinais/
sintomas, até a completa melhora.

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
• Disponibilizar lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel toalha (ou dispensador com
álcool gel 70%) na entrada, nos sanitários e outros locais estratégicos de igrejas e templos.

• Realizar a higienização frequente com álcool líquido 70%, pelo menos antes e após o uso, de
fones, microfones, instrumentos musicais, aparelhos de telefone, mesas, cadeiras, bancos,
utensílios, maçanetas, torneiras, corrimãos, teclados, mouses, computadores, botões de
elevadores e todas as superfícies metálicas.
• Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como capelinhas, sanitários e
áreas de circulação de fiéis.
• Sistematizar a limpeza local (piso, balcão, altar, púlpito e outras superfícies) com desinfetantes a
base de cloro para piso e álcool líquido 70% para as demais superfícies, no mínimo, duas vezes ao
dia ou conforme necessidade.
• Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura com mais frequência. • Intensificar a
higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os equipamentos de
proteção individual (EPI’s) apropriados (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado
e máscaras).
• Disponibilizar sabão líquido, borrifador de álcool gel ou líquido 70% e papel toalha nos banheiros.
Fazer limpeza periódica de vasos e tampas sanitárias, pias e outros itens dos banheiros após cada
evento (reuniões, palestras, entre outros).
• Realizar a desinfecção das luvas de limpeza com água e sabão seguido de fricção com álcool
líquido 70% por 20 (vinte) segundos, reforçando o correto uso delas (não tocar com as mãos
enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores etc.).
• Manter pano úmido com produto específico (água sanitária/cloro) no chão para limpeza do solado
do calçado na entrada e saída do espaço utilizado para as celebrações.
• Manter portas e janelas abertas antes e durante o uso dos ambientes.
• Preferencialmente não utilizar aparelhos de ar-condicionado ou climatizadores de ar. Caso utilize,
deve-se seguir rigorosamente os procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos
segundo as normas vigentes e orientações do fabricante.
• Bebedouros que exijam aproximação da boca devem ser lacrados.
• Não cumprimentar as pessoas, sejam familiares, colegas, colaboradores, participantes ou
voluntários, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.
• Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços descartáveis e evitar tocar os
olhos, nariz e boca. Se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, evitando levar as
mãos ao rosto.
• Não é recomendada a participação de crianças com idade inferior a 10 anos nas celebrações.
• É desaconselhada a participação das pessoas que se encontram inseridas nos grupos de risco*.
*São considerados grupos de risco: idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; cardiopatas graves ou
descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); pneumopatias graves ou descompensados
(asma moderada/grave, DPOC); doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabetes
mellitus, conforme juízo clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; gestação e
puerpério; pessoas com deficiências cognitivas e físicas; estados de imunocomprometimento, devido ao uso
de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; doenças neurológicas.

