Medidas de Segurança
XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 2021
11 a 13 de novembro de 2021
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) organizou o XXI Congresso
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 2021 em conformidade com as medidas de
segurança e higiene, indicadas para o setor de eventos pelas autoridades competentes, conforme
o Decreto nº 60.681, de 27 de outubro de 2021.
Visando à prevenção da proliferação da COVID-19, segue abaixo as principais medidas que
deverão ser adotados por todos os participantes e envolvidos com o congresso:
Conferência de Vacinação
Para entrar na XXI CBCBM 2021, o participante deve comprovar que tomou pelo menos uma dose
de vacina. Isso deve ser feito por meio da apresentação do:
• Passaporte da Vacina, na forma de QR Code, disponível no Aplicativo E-Saúde SP, da
Secretaria Municipal da Saúde;
• Registro físico de vacinação (apresentação de carteira ou comprovante impresso)
• Comprovante digital disponível nas plataformas ConectSUS e Poupatempo Digital.
Para validação será necessário apresentar um documento de identificação juntamente com a
comprovação da vacina.
Após a ter o comprovante validado, o participante receberá uma pulseira, que deverá ser utilizada
durante todo o período do evento.
Não será permitida a entrada de participantes que não tomaram a primeira dose, mesmo que
apresentem de teste negativo para covid-19.
ATENÇÃO! A apresentação do comprovante da 1ª dose da vacina pode ser requisitada a qualquer
momento dentro do congresso por uma autoridade fiscalizadora sanitária. Por essa razão, o
participante deve levar consigo o comprovante durante toda sua permanência no evento.
Checagem da Temperatura
A temperatura será medida sempre que o participante acessar o evento. Esse procedimento será
feito utilizando equipamentos modernos que oferecerão agilidade na medição e por
consequência uma entrada mais tranquila para os participantes.
Caso um participante apresente temperatura acima de 37°C, a pessoa não poderá entrar ao
evento e será encaminhada ao posto médico do evento para avaliação médica.

Para manter a segurança e higiene, realizamos uma ação conjunta com todos os envolvidos na
realização do congresso e preconizando os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

•
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•
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•

Uso obrigatório de máscara de proteção para todos os participantes;
Distanciamento de pelo menos 50 centímetros entre cadeiras nas salas de atividades
científicas;
Limite de capacidade de cada sala controlado rigorosamente pelos seguranças e
bombeiros do evento;
Corredores largos dentro das salas e na área de exposições;
Fluxo independente de entrada e saída dos participantes no evento.
O credenciamento abrirá com pelo menos uma hora de antecedência ao início das
atividades científicas de cada dia. Recomendamos que chegue no local do evento com
antecedência, evitando assim filas;
Não será permitido a entrada com mala e bolsas grandes no evento, esses itens devem
ser guardados na chapelaria do evento, onde os itens a serem deixados, serão
devidamente higienizadas antes da guarda.
Será disponibilizado dispensadores de álcool em gel em pontos estratégicos do evento
para que todos possam higienizar suas mãos com frequência;
As áreas comuns e banheiros serão higienizados com maior frequência, com minuciosa
limpeza de áreas específicas como corrimão e áreas de contato;
Não será permitido o consumo de comidas e bebidas (exceto água) dentro da sala de aula
para evitar a retirada de máscaras durante o evento. Exceção desta regra é o horário do
simpósio satélite no qual o lunch box das empresas patrocinadores será entregue
diretamente nas cadeiras aos participantes;
A praça de alimentação foi ampliada e contará com a marcação no chão para
distanciamento em filas, distanciamento entre as mesas e cadeira;
Caso apresente sintomas gripais durante o evento, siga imediatamente para o posto
médico do evento para avaliação médica.

IMPORTANTE! Em caso de descumprimento das regras de uso de máscara ou não apresentação
do comprovante de vacinação, a organização do evento reserva-se o direito de retirar o
participante do local do evento sem opção de reentrada e reembolso do valor da inscrição.

Quaisquer novas orientações ou alterações serão divulgadas exclusivamente pelo site do
congresso e pelos canais oficiais da SBCBM.
Agradecemos a colaboração de todos os participantes e desejamos um excelente evento!

Atenciosamente,
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

