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A saúde e segurança de nosso 
participantes é nossa prioridade
Conheça as medidas de higiene e biossegurança que a FIEXPO América Latina implementa para 
garantir a saúde e segurança de todos os participantes, alinhado às recomendações locais e 
protocolos internacionais contra COVID-19

Teste de antígenos
no local

O teste de 
antígenos será 

realizado no local a 
todos os 

participantes da 
FIEXPO Latin 

America antes de 
sua entrada na 

feira.

Uso de 
máscaras

O uso de máscara 
será obrigatório 

dentro da feira e em 
espaços fechados. 

Também 
recomendamos seu 

uso em áreas 
abertas.

Lavagem frequente
de mãos

Recomendamos a 
lavagem frequente 

de mãos, bem 
como o uso de 

álcool gel. Haverá 
dispensadores em 

todo o recinto.

Staff 
vacinado

Para sua maior 
tranquilidade, todo o 

staff da FIEXPO, 
bem como do Hotel 

e Centro de 
Convenções Las 
Américas, está 

vacinado contra 
COVID-19.
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FIEXPO2021 Medidas de bioseguridad

Desinfecção frequente
de superfícies

Manteremos os mais altos 
padrões de limpeza, antes, 
durante e depois do evento, 

incluindo a limpeza frequente de 
todos os pontos de alto contato, 

bem como de todo o recinto 
antes e depois de cada jornada.

Serviço de
assistência médica

A FIEXPO terá profissionais 
médicos no local, que 

estarão encarregados de 
prestar assistência aos 
participantes quando 

requerida.

Distanciamento
físico

Promovemos o 
distanciamento de pelo menos 
1,5 m entre as pessoas, e, para 

isso, ampliamos as áreas de 
circulação. Recomendamos 

que as saudações sejam feitas 
sem contato físico.

Sistemas de ventilação
e purificação do ar

Las Americas Convention 
Center conta com um 

sistema de ar condicionado 
com um dispositivo com 

tecnologia de 
foto-hidroionização PHI, 
melhor conhecida como 
purificação ativa do ar.

Desinfecção diária 
do recinto de feiras

Encontrando o mais alto 
padrões de limpeza todos o 

recinto será desinfetado 
antes e após cada dia.

Reuniões 
seguras

Cada mesa de reuniões terá 
um painel de acrílico, a fim 

de garantir o 
distanciamento entre os 

participantes, oferecendo 
um espaço confortável e 

seguro para sua reunião de 
negócios.

Nós evitamos 
todo o tipo de 
aglomeração

Para desfrutar 
plenamente atividades 
sociais eles serão 
realizados em espaços 
abertos.

Eventos sociais 
ao ar libre


