PROTOCOLO DE MEDIDAS DE
PREVENÇÃO AO COVID-19
A Zero Grau 2020 foi realizada seguindo um rigoroso protocolo de medidas de prevenção ao Covid-19.
A Merkator trabalhou não só no período que antecedeu a feira mas durante os dias da mesma para
fazer cumprir todo o regulamento, auxiliando na ﬁscalização, no controle e na conscientização de todo
o público.
Os órgãos responsáveis pela ﬁscalização a nível Municipal e Estadual classiﬁcaram a edição de 2020
como referência no cumprimento das exigências e na responsabilidade enquanto promotora e é isso
que esperamos realizar, em 2021: uma feira de sucesso mas com toda segurança e cooperação de
todos os envolvidos.
ATENÇÃO: Este protocolo pode sofrer alterações até a data da feira pois segue as exigências
atualizadas dos decretos estabelecidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
1) Apresentação de comprovante de vacinação oﬁcial (Conecte SUS) de acordo com calendário de
vacinação estadual para público e trabalhadores (Informe Técnico Cevs/SES nº 16/2021). Documentos
aceitos: foto do comprovante de vacinação, comprovante de vacinação ou carteira oﬁcial.
2) Distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas nas ﬁlas de acesso ao evento, bem como nos
balcões de credenciamento e CAEX (Central de Atendimento ao Expositor). O distanciamento será
preservado também em ﬁlas de banheiros, restaurantes e lancherias.
3) Será permitido a circulação máxima ao mesmo tempo de 2.500 pessoas nos pavilhões do Serra
Park, ocupando ao todo 25.000 m2 de área. Diante da adesão dos lojistas, a Merkator fará a logística
da divisão dos turnos de visitação para que se consiga receber o número máximo de lojistas possível.
4) Para os expositores, é necessário a reavaliação da sua equipe de trabalho em seus espaços,

reduzindo ao máximo o número de pessoas, priorizando o cumprimento do protocolo. Lembrando
que para atender bem seu cliente e de forma segura, é necessário a compreensão e colaboração
de todos.
5) O credenciamento de lojistas serão realizados antecipadamente por internet e deve ser impresso
pelo participante, evitando ﬁlas no acesso ao evento. Para os expositores e representantes
cadastrados no painel do expositor, a credencial convencional deve ser retirada por uma única
pessoa da empresa (para mais instruções da retirada, o expositor deve consultar o regulamento
interno). Não haverá credenciamento fora do painel do expositor para representantes e expositores.
6) Todas as entradas da feira terão tapetes com produtos sanitizantes devidamente registrados na
Anvisa.
7) Os visitantes serão lembrados para evitar o carregamento de volumes desnecessários. Quando
houver necessidade, espaços de guarda-volumes estarão à disposição com equipe devidamente
protegida com luvas, máscaras e procedimentos adequados de desinfeccção dos nichos e armários
a cada troca de volume. Também será fornecido álcool gel no local.
8) Pontos de descontaminação em locais de uso comum com tótens de álcool gel 70%, cestos de
descarte, monitoramento de temperatura nas entradas, sinalizações e entrega de máscaras.
9) A feira disponibilizará os pontos de descontaminação, higienização e limpeza das áreas comuns
como corredores, sanitários e restaurantes. É obrigatório que cada expositor disponibilize
dispositivos de álcool gel em seus estandes e garanta a manutenção dos mesmos.
10) Estandes com tetos abertos, garantindo ventilação dos espaços.
11) Evitar a distribuição de materais promocionais impressos e outras ações. As ações promocionais
tanto da promotora quanto das marcas expositores devem prorizar os meios digitais. No caso da
realização de qualquer ação, a promotora deve ser consultada previamente para que seja autorizado.
12) Uso obrigatório de máscaras para todos os participantes (staff, expositores, assistentes, lojistas,
representantes e qualquer visitante) em todo período do evento (montagem, realização,
demonstagem, entrega de materiais e movimentação de cargas). Locais especíﬁcos e sinalizados
serão colocados para o descarte das mesmas. Serão colocados ainda placas indicativas e avisos
pelo sistema de som, indicando a necessidade de troca das máscaras a cada 03 horas.
13) O uso de máscara se faz necessário também dentro dos estandes. O não cumprimento,
ocasionará notiﬁcações da promotora através de seus ﬁscais.
14) Os processos de limpeza e higienização serão aprimorados, especialmente os sanitários. A
sinalização será reforçada com as obrigatoriedades de cumprimentos e condições de higiene. É
obrigatório que cada expositor se responsabilize pela limpeza, retirada de lixos e que cumpra e
controle a obrigatoriedade do uso de máscaras de toda e qualquer pessoa que estiver dentro do seu
espaço.
15) As mesas dos restaurantes cumprirão o distanciamento de 1,5m. Uso obrigatório de luvas e
máscaras para se servir.
16) Será proibida a oferta de alimentos e bebidas dentro dos estandes com exceção para amostras
lacradas que deverão ser higienizadas no ato da entrega aos clientes.
17) A lista (nome e contatos) dos participantes do evento serão mantidas por pelo menos um mês.

Se algum participante tiver que isolar-se por testar positivo ou por suspeita de Covid-19, informaremos
a todos os participantes para que possam monitorar o desenvolvimento de qualquer sintoma por 14
dias, assim como avisar as autoridades necessárias. Qualquer informação necessária durante a feira,
a Administração Merkator deverá ser imediatamente comunicada.
18) Não serão realizadas e nem permitido por terceiros qualquer atividade extra e promocional que
venha gerar aglomeração.

/feirazerograu
PARCEIROS / Sindicatos das Indústrias Calçadistas:
Estância Velha • Igrejinha • Ivoti
Novo Hamburgo • Parobé • Sapiranga • Três Coroas

@feirazerograu

@merkatorfeiras

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO

/emerkatortv

+55 51 3593 7889 • contato @ feirazerograu.com.br
feirazerograu.com.br

