Protocolo de SAÚDE e SEGURANÇA pós COVID-19
em eventos da Informa no mundo
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Sobre o Informa AllSecure
Informa AllSecure é o conjunto de processos e medidas de saúde e segurança para
eventos da Informa no mundo pós COVID-19.
Sejam expositores, participantes, visitantes, palestrantes ou patrocinadores, nossos clientes vão
a nossos eventos para se conectar, aprender, se relacionar e fazer negócios, de maneira segura e
confiável.
É por isso que colaboramos e coordenamos com nossos
parceiros e associações do setor, incluindo UFI, AEO e
SISO, colegas do setor, como a Reed Exhibitions e
Clarion, parceiros, fornecedores e contratados;
autoridades de saúde – governamentais e locais, para
desenvolver as diretrizes e padrões das melhores
práticas da All Secure, que elevam o padrão de entrega de
experiências envolvendo eventos seguros, higiênicos,
produtivos e de alta qualidade.
O padrão All Secure está sendo adotado agora mundialmente em todos os eventos do setor
e vai continuar a ser atualizado conforme surgirem programas melhorados e novas ideias.
Esse guia fornece os detalhes do Informa AllSecure, a adoção do padrão setorial em nosso
negócio, inclusive o comprometimento com dez prioridades centrais em todos os eventos da
Informa, bem como uma variedade mais completa de padrões e recomendações que serão
seguidas em nossos eventos sempre que seja adequado e possível.
Em um ambiente pós COVID-19, todos os eventos da Informa vão continuar a priorizar a
saúde e segurança de Colaboradores e Clientes e, em um primeiro momento, serão
conduzidos de acordo com as diretrizes oficiais do governo e autoridades locais, bem como
a regulamentação específica de espaços e locais de eventos.
O Informa AllSecure acrescenta uma camada adicional de padrões e diretrizes de melhores
práticas. Esse conjunto abrangente de medidas aprimoradas foi projetado para fornecer aos
Colaboradores e Clientes a confiança de que em qualquer evento da Informa no mundo, de
uma feira internacional a uma conferência local, estaremos nos empenhando para fornecer
os padrões mais altos de segurança, higiene, limpeza e qualidade.
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Os quatro pilares do Informa AllSecure
A gama completa de diretrizes e recomendações de melhores práticas AllSecure foi
organizada e detalhada em quatro áreas principais. Esses quatro pilares cobrem medidas
que podem ser aplicadas durante a preparação pré-evento, como parte das atividades no
local e na desmontagem após o evento.

DISTANCIAMENTO
FÍSICO

PROTEÇÃO &
DETECÇÃO

LIMPEZA &
HIGIENE

COMUNICAÇÃO
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10 Compromissos Fundamentais
Informa AllSecure
Limpeza & Higiene:
1.

Limpeza reforçada: Todos os eventos da Informa vão realizar uma limpeza robusta antes, durante a
depois de nossos eventos, trabalhando com parceiros dos locais de realização para assegurar os padrões
mais altos de higiene e limpeza. Isso inclui higienização contínua durante todo o evento, focando em áreas
de muita interação com toque, por exemplo, maçanetas, banheiros e áreas de alimentação.

2.

Higiene pessoal: Todos os eventos da Informa vão fornecer instalações adicionais para lavagem de mãos e
locais para higienização ao redor de toda a área do evento, estimulando a higienização regular dos
participantes.

Distanciamento Físico:
3.

Credenciamento sem contato: Todos os eventos da Informa vão utilizar um sistema que facilita a inscrição
sem contato, estimulando o credenciamento online.

4.

Contato físico: Todos os eventos da Informa vão solicitar que os participantes evitem contato físico, tal
como apertos de mão e abraços, promovendo formas alternativas de cumprimentar os parceiros de
negócio. A troca de materiais impressos, como cartões de visita e materiais impressos como folders,
catálogos, etc, também será desestimulada com a recomendação do uso de alternativas digitais.

5.

Distanciamento físico: Todos os eventos da Informa vão controlar a quantidade de pessoas dentro dos
locais de realização de acordo com a regulamentação das autoridades locais e/ou outras diretrizes
relevantes. Isso será gerenciado por algumas medidas como: comunicados pré-feira, sistema de fluxo nos
locais, agendamento de visitas, sinalização no local, marcações no chão e equipe treinada no local.

6.

Praças de Alimentação: Todas as equipes de eventos da Informa vão trabalhar em estreita colaboração
com parceiros dos pavilhões para utilizar o padrão mais alto de segurança alimentar, minimizando os
buffets de self-service e favorecendo opções de alimentação pré-embalada, além disso, será mantido a regra
do distanciamento social por meio do uso de marcações e sinalização.

Proteção & Detecção:
7.

Equipamento de Proteção Individual (EPI): Será obrigatório o uso de máscaras faciais por todos os
participantes para acesso a qualquer evento da Informa. Outros itens de EPI como luvas e óculos de
proteção serão utilizados pelos participantes e profissionais do evento caso seja apropriado, de acordo com
as recomendações do governo e autoridades sanitárias locais.

8.

Primeiros socorros: Todos os eventos da Informa terão uma área dedicada à quarentena com um
socorrista qualificado para atendimento. Caso algum participante do evento não esteja se sentindo bem,
orientamos não comparecer ao evento. Nossas equipes médicas seguirão as recomendações da autoridade
sanitária local na detecção e tratamento de qualquer pessoa que apresente os sintomas da COVID-19.

9.

Controle: Todos os eventos da Informa vão seguir as diretrizes das autoridades de saúde no controle dos
participantes. Isso pode incluir a verificação da temperatura na entrada, através de leitura térmica ou
outros processos de análise.

10. Rastreamento e contato: Caso seja necessário, todos os eventos da Informa vão trabalhar com as
autoridades locais para rastrear e entrar em contato com os participantes em nossos eventos, de
acordo com a regulamentação de privacidade local.
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DÚVIDAS?
allsecurebr@informa.com
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