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PROCEDIMENTOS PARA A REABERTURA DO CENTRO 

Esta norma tem como objetivo a prevenção da saúde dos participantes, sejam eles 
assistidos ou Filhos de Santo tendo como meta a redução de risco de 
contaminação da Covid – 19. As medidas abaixo determinadas foram adaptadas do 
estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da saúde para o 
funcionamento das academias. 
Após a liberação por parte das autoridades da abertura dos templos, essas 
medidas deverão ser seguidas por tempo indeterminado, podendo inclusive sofrer 
alterações em função do desenrolar da pandemia. 

 

1- LIMPEZA GERAL 

 

1.1 - Uso do álcool em gel 70% 

 

   

 

  

 

     
         
         
         
         
         

Disponibilizar álcool em gel 70% na porta de entrada, ao lado da secretaria, na 
bancada de pedidos, no fim da escada no piso superior. Todo médium e cambone 
devem ter seu frasco de álcool em gel 70% para uso próprio e para o consulente. 

 

1.2- Limpeza dos banheiros 
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Os banheiros masculino e feminino da assistência bem como os vestiários deverão 
ser limpos a cada 1 hora, um check list (ANEXO 1) com horários deverá ser afixado 
na porta para acompanhamento da limpeza.  

Atenção: 

A ANVISA autoriza a substituição do álcool 70% por hipoclorito de sódio a 0,5%, 
alvejantes contendo hipoclorito de (sódio, cálcio) a 2 – 3.9% iodopovidona a 1%, 
peróxido de hidrogênio 0.5%, ácido paracético 0.5%, quartanários de amônio como 
cloreto de benzalcônio 0.05%, compostos fenólicos e desinfetantes de uso geral com 
ação contra o vírus. 

Também é possível diluir um copo (250 ml) de água sanitária em um litro de água ou 
um copo de (250 ml) de alvejante em um litro de água. 

 

2- USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS 
 

   

 
 

É obrigatório o uso de máscaras por todos que estiverem dentro das instalações do 
Centro, não sendo permitido a entrada de qualquer pessoa sem a mesma. 
O uso deste equipamento deve seguir as normas definidads pela OMS 
(organização Mundial da Saúde), abaixo informamos o correto manuseio deste da 
máscara: 
 
 Higenizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la 

 Cobrir a boca e o nariz 

 Não remover para falar 

 Garantir que há conforto para respirar 

 Evitar o uso de maquiagem 

 Trocar a máscara caso ela fique úmida 

 Caso ela seja de tecido lavar separadamente e passar com ferro quente 
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3- DETALHES OPERACIONAIS                     

3.1 Entrada das pessoas 

              

Uma pessoa deverá estar posicionada na porta de entrada da rua durante toda a 
noite e recepcionar todas as pessoas que vierem ao templo, seja assistência ou 
Filhos da Casa, não permitindo que ninguém adentre no recinto sem máscara. 
Com um termômetro digital do modelo à distância, medir a temperatura de todos, 
não autorizando a entrada de pessoas cuja temperatura medida seja superior a 
37,8ºC. 
Depois de verificada a temperatura, pulverizar álcool em gel 70% nas mãos e então 
liberar a entrada. Todas essas providências deverão ser tomadas toda vez que 
alguém adentrar no Templo mesmo que já tenha entrado uma vez e estiver 
retornando. 
O controle de entrada deverá ser feito mediante a verificação lista de marcação das 
consultas, não sendo permitida a entrada de pessoas cujo nome não constar nesta 
relação sendo vedada a entrada de companhantes.  
 
 

3.2  Manuseio das senhas de consulta 

 

 
 

 

 

Antes do inicio da distribuição deverá ser pulverizado álcool 70% em todas as 
senhas, caso alguma seja devolvida, ela deverá ser limpa com álcool antes de 
recolocá-la no quadro novamente. 
A secretaria deverá ter uma cópia da lista de marcação de consultas como base 
para entrega das senhas. 
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3.3 Bebedouro 

 

                                    

Afim de evitar ocontato da boca entre as pessoas durante o uso do bebedouro, 
este deverá estar inoperante até segunda ordem. 

 

 

3.4 Instruir todos os colabordores 

Este manual deverá ficar em umm lugar visível e ser explicado  a todos os 
parcipantes auxiliando assim a combater a contaminação da Covid -19. É de plena 
e total responsabilidade de todos os colaboradores e Filhos da Casa o 
conhecimento do conteúdo desta norma  para que possam esclarecer quaisquer 
dúvidas que os assistidos possam vir a ter. 

 

3.5 Lavagem das mãos 

Além do uso constante do alcool em gel 70%, é fundamental a lavagem das mãos 
com água e sabão ao sair do banheiro, após  tossir ou espirrar como forma de 
prevenção, abaixo um passo a passo para uma perfeita higinização das mãos: 

Friccionar as mãos por 40 segundos  se a lavagem for com sabão ou por 30 
segundos se for com alcool 70% 

 

1  2  3  4  5  6 
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     3.6 Distanciamento 

Deve ser respeitado um  distanciamento de 1,50  metro entre as pessoas,  seja em 
locais internos como externos, para tanto uma demarcação no chão deverá ser feita e 
um acompanhamento rigoroso se faz necessário para evitar aglomeração. Com 
relação aos méduim e consulente  o distanciamento deverá ser 2,0 metros 

     3.7 Lanchonete 

Com o intuito de se evitar aglomeracão, a lanchonete permanecerá fechada até 
segunda ordem, sendo somente disponibilizada água uma vez que o bebedouro 
estará inativo  

 

4 – RITUAL 

     4.1 Marcação das consultas e passes 

Haverá um telefone disponível (11) 99228-3574 com Viviane , para que os consulentes 
possam entrar em contado para agendamento das consultas e passes com hora 
marcada, cada horário será reservado para uma única pessoa não sendo permitida 
mais de uma pessoa na mesma consulta. Os agendamentos deverão ser feitos 
semanalmente, não sendo permitidas reservas de horários para mais de uma gira por 
contato (ANEXO 2).É importante ressaltar que os agendamentos só poderão ser feito a 
partir deste telefone 

Por ser por hora marcada, em havendo atraso por parte do consulente sua consulta 
ficará para o final, exceção feita aos casos em que haja horários vagos para o médium 
escolhido. 

Cada consulta não poderá passar de 20 (vinte) minutos evitando assim acumulo de 
pessoas por longo período. 

A princípio fica determinado que cada médium poderá atender no máximo 6 (seis) 
consulentes. 

As demais orientações constantes nos regulamentos permanecem inalteradas, como 
cuidados com vestuário, roupas de cor clara, abstinência de álcool, apresentação da 
carteira de associado, etc. 
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       4.2- Os trabalhos 

A abertura será compacta, apenas a oração de Cáritas, o ponto de Oxalá, de Esquerda 
e um ponto geral para todos os Orixá s e Entidades, tendo como início 20:00 horas 
com término previsto para 20:15 horas. 

Conforme estudo feito seguindo o distanciamento exigido, no piso superior ficarão a 
Mãe de Santo, 15 (quinze) Médiuns, 7 (sete) Cambonos e 3 (três) Ogãs, além da mesa 
de chamada de fichas, no piso inferior 6 (seis) médiuns, 4 (quatro) Cambones e 3 
(três) Ogãs Não haverá consultas médicas e em caso de descarrego, este será feito 
num local isolado  com dois grupos tendo um Médium responsável e quatro Médiuns. 
A oração pós descarrego será feita  no corredor externo com três Médiuns. Os 
Médiuns de consulta deverão avisar sua ausência com 24 (vinte e quatro) horas 
antecedência pois as consultas são de hora marcada e os consulentes virão para 
serem atendidos. Assim sendo, prevendo quaisquer contratempos inevitáveis  de 
última hora que impeçam o Médium de vir, alguns Médiuns ficarão a disposição para 
substituí-los 

Fim de se preservar o ambiente o mais puro possível é vedado aos médiuns durante 
as consultas e passes o uso de cigarros, charutos e cachimbos, bem como o emprego 
de velas acesas pelo risco de combustão como o álcool em gel. 

Ficará uma pessoa na porta do cruzeiro organizando a fila, sempre respeitando o 
distanciamento, permitindo apenas a entrada de um consulente e/ou filho de santo por 
vez para firmar suas velas. 
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ANEXO I 

 

Check List de limpeza dos banheiros 
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ANEXO II 

 

Ficha de marcação de consultas e passes 

 

 
 

   
  
  
  
 


