
 

RECOMENDAÇÕES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES NAS SALAS DE CINEMA NO 

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA do município de Guarulhos, através das “Autoridades Sanitárias” 

que integram a Seção Técnica de Serviços de Saúde, desenvolvendo o caráter preventivo, 

fiscalizador e, principalmente, o caráter educativo de suas funções, considerando a situação de 

emergência nacional relacionada à pandemia do coronavírus (COVID-19) e a necessidade de 

priorizar medidas preventivas para evitar a propagação do vírus, recomenda medidas que 

devem ser implantadas durante as realizações das Atividades nas salas de Cinema. 

 

- Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco, como hipertensos, diabéticos e 

gestantes, devem evitar esses espaços públicos; 

 

- A capacidade das salas deve ser reduzida cumprindo as recomendações das legislações 

vigentes; 

 

- O responsável pelo serviço deve orientar os funcionários e demais frequentadores quanto às 

medidas de etiqueta respiratória (utilização de máscara, higiene das mãos, evitar ambientes 

fechados e aglomerações, não compartilhar objetos pessoais e manter os ambientes bem 

ventilados) bem como a não comparecerem caso apresentem sintomas gripais (tosse, 

dificuldade para respirar, febre, entre outros) e/ou forem diagnosticados como casos suspeitos 

ou confirmados de contaminação pela COVID-19;  

 

- Dispensadores de álcool gel 70% devem ser disponibilizados em diversos pontos do recinto, 

sanitários e demais dependências para a higienização das mãos; 

 

- Distanciamento social: A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma 

residência não será aplicável. Todavia, eles deverão respeitar a distância mínima de segurança 

(de ao menos 1,5 metro) em relação aos demais presentes, a todo o momento; 

- Usar o maior número possível de entradas no estabelecimento para garantir maior 

distanciamento; 

 

- Escalonar a saída das sessões por fileira de assentos, a fim de evitar aglomerações em 

escadas, portas e corredores. A saída deverá se iniciar pelas fileiras mais próximas à saída, 

terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas; 

 

- Manter prestação de atividade de autosserviço para retirada de alimentos ou manter barreira 

física entre funcionário e cliente; 

 



 

- A conferência de ingressos deverá ser visual ou através de leitores óticos, sem contato manual 

por parte do atendente; 

 

- Manter distância mínima segura entre pessoas, mudando a disposição de mobiliário ou 

alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios, e considerando não 

somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em diferentes 

fileiras; 

 

- Demarcar o piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima que deverá ser 

adotada por todos; 

 

- A programação deve prever intervalo suficiente entre sessões para higienização completa de 

todos os ambientes; 

 

- Suspender o consumo de alimentos e bebidas nos estabelecimentos, sobretudo nas áreas 

fechadas, garantindo que todos mantenham o uso de suas máscaras; 

 

- Garantir o uso das máscaras para todos os colaboradores que tenham contato direto com os 

clientes, assim como instalação de placa de acrílico em todos os pontos de venda; 

 

- Organizar as saídas das salas por fila de modo ordenado promovendo a segura distância entre 

clientes; 

 

- Os dispensadores de água dos bebedouros que exigem aproximação da boca com o ponto de 

saída da água devem ser bloqueados; 

 

- A limpeza e desinfecção dos sanitários devem ser intensificadas. Deve-se sempre, na 

presença de secreções orgânicas, remover o excesso com papel toalha e, somente após 

proceder a limpeza do local com água e sabão e finalizada esta etapa, realizar a desinfecção do 

local; 

- Devem ser utilizados produtos devidamente registrados na ANVISA e seguidas as instruções 

do rótulo para a concentração, diluição, método de aplicação e tempo de contato; 

- Aparelhos de ar condicionado: os componentes do sistema de climatização como bandejas, 

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a 

difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do 

ar. Os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) 

devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em 

especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias 

e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua 



 

instalação. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da 

boa qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e 

grau de pureza, são os regulamentados pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim como as 

normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

- Providenciar para grupos de limpeza todos os insumos (água sanitária ou outro sanitizante 

recomendado pelas autoridades sanitárias), e equipamentos de proteção individual, nos termos 

das recomendações sanitárias e regulatórias, em especial o que for necessário diante da 

COVID-19; 

- Sempre que possível, as portas de entrada devem ser distintas das de saída, havendo 

sinalização de sentido único, de modo a evitar que as pessoas se cruzem. 

 

CONSULTAS INDICADAS: 

Prefeitura de Guarulhos 

Cartaz Proteção é Prevenção – Etiqueta Respiratória  

www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2020-
03/CARTAZ_A3_PROTECAO%20E%20PREVENCAO%20DOEN%C3%87AS%20RESPIRATORIAS.pdf 

 
Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos.  

www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf 
 
A Pandemia ainda não acabou: Recomendações para proteção contra o coronavírus 

www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/pandemia-ainda-nao-acabou  
 

Governo do Estado de São Paulo 

Retomada Consciente Plano São Paulo  

www.saopaulo.sp.gov.br/planosp  
 

Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia 
da COVID-19 
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64959-04.05.2020.html 

 

Governo Federal 

Diretrizes Nacionais para Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e 

Assistência à Saúde em Eventos de Massa. 
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1139_10_06_2013.html 
 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA 
www.gov.br/anvisa/pt-br  

https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2020-03/CARTAZ_A3_PROTECAO%20E%20PREVENCAO%20DOEN%C3%87AS%20RESPIRATORIAS.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2020-03/CARTAZ_A3_PROTECAO%20E%20PREVENCAO%20DOEN%C3%87AS%20RESPIRATORIAS.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/article/pandemia-ainda-nao-acabou
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64959-04.05.2020.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1139_10_06_2013.html
http://www.gov.br/anvisa/pt-br


 

  

 

 

 

 


