
 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E HIGIENE DURANTE A PANDEMIA  

Esses procedimentos podem ser alterados a depender da evolução ou 

retrocesso da pandemia do Coronavírus. 

Importante: Acreditamos que até agosto de 2021, as vacinações estarão 

bastante avançadas em grande parte do mundo, incluindo o Brasil. No 

entanto, consideraremos alterar as datas das residências dos artistas 

selecionados à luz da evolução e propagação do Coronavírus, incluindo o 

adiamento das residências dos artistas até 2022. Reservamos o direito de 

cancelar as residências se assim determinarmos. Nossa intenção, porém, é 

apoiar os artistas selecionados conforme planejado em 2021 ou, se 

necessário, durante 2022. 

Procedimentos de manutenção e limpeza: 

- Para a faxina semanal dos quartos, os funcionários usarão EPIs (luvas, 

avental e protetor facial). 

- Às segundas-feiras os Fellows deverão colocar as suas roupas de cama e 

toalhas em sacos plásticos, amarrá-los e deixá-los no quarto.   

- As lavagens das roupas serão feitas individualmente.  

- Os tapetes das entradas dos alojamentos e demais cômodos foram 

substituídos por outros mais adequados para sanitização. 

- As toalhas de pano foram substituídas por descartáveis em todos os 

sanitários de uso coletivo (nos individuais permanecem). 



- Os Fellows deverão colocar as suas roupas em sacos plásticos e deixá-los 

no corredor. O funcionário da limpeza deverá higienizar os sacos, borrifando 

álcool e levá-los à lavanderia para serem manipulados no dia seguinte, já 

decorridas 24 horas. 

- Haverá recipientes com álcool em gel em todos os quartos e estúdios. 

Procedimentos na cozinha e refeitório: 

- O café da manhã será servido na Casa Grande, para facilitar o 

distanciamento. 

- Cada artista deve ter o seu lugar marcado, guardando o devido 

distanciamento. 

- Os Fellows deverão lavar as mãos antes das refeições e usar máscara 

enquanto estiverem se servindo. 

- Durante o ato de servir o seu prato, o residente deve estar utilizando 

máscara, de preferência em silêncio, pois será prudente não conversar 

durante as refeições. 

 - Na cozinha, reforçar os hábitos de higiene, sempre utilizando água sanitária 

e detergente. 

- Haverá, à noite, uma vasilha (tipo bacia) disponível com mistura de água 

sanitária diluída para deixar de molho pratos e talheres. 

- Pedimos que evitem aglomeração na cozinha e em qualquer outro recinto. 

 - As frutas não devem mais ficar expostas sobre a mesa em bandejas 

abertas. 

- O freezer, fogão, pia e armários serão higienizados com maior frequência 

usando água sanitária, detergente e álcool etílico hidratado 70º INPM. 


