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Informativo de prevenção ao Covid-19
nas celebrações presenciais
Aos poucos estaremos retomando nossos encontros presenciais no prédio da nossa igreja.
Entretanto, ainda diante de um sensível cenário de Pandemia Mundial causada pelo Covid-19, será
necessário nos adequarmos a uma nova forma de hábitos e comportamentos. Um compromisso pessoal
de amor e cuidado consigo mesmo e com o próximo. Para isso, será fundamental e obrigatório
respeitarmos todas as orientações e os protocolos dos órgãos oficiais, assim como, o Decreto Municipal
em vigor e os que forem sendo atualizados futuramente.

Em 17 de Janeiro de 2021 retornaremos presencialmente nossas
celebrações aos domingos, às 8h30 e 11h, no prédio da igreja.

Para isso as seguintes medidas preventivas serão adotadas:

1. USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
a) O participante deverá trazer a sua máscara de casa;
b) A faixa etária para a obrigação de uso é a partir dos 2 anos e 11 meses
de idade;
c) A máscara deve ser usada o tempo todo na reunião, cobrindo a região
d) Não retire a máscara quando for orar, cantar ou ler a bíblia em voz alta;
é importante que a mantenha no rosto, de modo adequado;
e) O pastor ou quem for comunicar a mensagem, poderá retirar a máscara
para o momento;

2. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA
a) Só será permitido o ingresso ao local da reunião o participante que
aferir temperatura corporal de até 37,5 graus.
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3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
a) Tanto na entrada de acesso, quanto em outros locais do prédio, terá
recipientes com álcool em gel para higienização das mãos, bem como,
banheiros próximo ao local;
b) É recomendado higienizar as mãos sempre que entrar em contato com
superfícies comuns.

4. LUGARES DEMARCADOS
a) Os assentos serão individuais e demarcados com o
distanciamento de 2m entre si, orientados pelo Decreto
Municipal em vigor;
b) Crianças de até 2 anos e 11 meses serão consideradas
crianças de colo; acima desta idade, deverão sentar
conforme os demais.

5. ENTRADA E SAÍDA SEPARADAS
a) O fluxo de entrada e saída em locais distintos estará devidamente
sinalizado, evitando o cruzamento desnecessário dos participantes.

6. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA
a) Para participar da celebração presencial, você deverá fazer sua inscrição
pelo App IBMS no menu "Confirmação Presença".
b) Para baixar o aplicativo e saber os primeiros passos, acesse o "Manual

Aplicativo" no menu superior do site igrejabatista.org.br.
c) Caso você tenha alguma dificuldade no processo de instalação do aplicativo,
envie um e-mail para suporte@igrejabatista.org.br.
d) Se precisar de outro tipo de ajuda, entre em contato com a secretaria pelos
telefones (51) 3330-5187 / 98594-2368 / 99782-5968.
e) A comunidade surda usuária de Libras será acolhida presencial e
virtualmente na celebração das 11h.
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7. CUIDE-SE E CUIDE DO PRÓXIMO

a) Novos hábitos serão necessários. Evite abraços ou cumprimentos com as mãos;
b) Uma vez apresentando sintomas ou tendo tido contato com alguém com sintomas, não participe do
encontro presencial.
c) Após participar do encontro presencial, se em algum momento apresentar sintomas suspeitos ou
confirmar diagnóstico de Covid-19, avise a secretaria.
d) Pensando em uma proteção responsável e efetiva com os pertencentes ao grupo de risco, é
importante considerar que em ambientes com circulação de pessoas sempre há maior risco de
contaminação.
e) Seguiremos com a Transmissão AO VIVO da celebração às 11h, além de outras agendas
e materiais que podem ser conferidas na agenda do site e App IBMS.

A retomada em nossa estrutura física será gradativa. Juntos, estamos nos preparando e
adaptando aos novos espaços e a necessidade da segurança prática para todos. Assim sendo, vamos
validando e ampliando os acessos com responsabilidade e solidez.
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