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PROTOCOLO COM
RECOMENDAÇÕES PARA
A PRINCIPAL DATA
DO VAREJO - NATAL 2020

C

om o objetivo de assegurar aos clientes a máxima segurança e a garantia das melhores condições
higiênico-sanitárias, em parceria com a área de consultoria do Sírio-Libanês, a Abrasce produziu
um protocolo específico para o Natal 2020, baseado em referências específicas do setor para o momento da COVID-19.
Abaixo, as principais recomendações relacionadas às decorações e atrações programadas para esta
data, bem como orientações gerais sobre a operação dos shopping centers para esta época do ano.

1. DECORAÇÃO E ATRAÇÕES
1.1. DECORAÇÃO DE NATAL: os shoppings devem priorizar decoração contemplativa, enfeites aéreos, com atividades e materiais de fácil higienização, evitando espaços e atividades que promovam interações e contato. Caso não seja possível evitar totalmente a interação, deve-se necessariamente respeitar todos os protocolos de higienização, limpeza,
segurança e distanciamento já orientados nos demais protocolos do setor. Recomenda-se
o engajamento junto aos lojistas para que suas decorações sigam as mesmas orientações.
1.2. ATRAÇÕES: as atrações infantis, como trenzinhos e outros brinquedos, devem ser desinfetadas, obrigatoriamente, após o uso de cada cliente, respeitando-se o distanciamento
social e a determinação de decretos locais, além do limite da capacidade de uso. Da mesma
forma, os clientes devem fazer a desinfecção das mãos com álcool gel antes e depois de entrarem no brinquedo. Além disso, também devem ser evitados materiais que não permitam
a desinfecção, como pelúcia, tecido, entre outros.
1.3. DISTANCIAMENTO: trenzinho, carrossel, entre outros, deverão garantir o distanciamento. Com isso, os assentos devem ser intercalados, garantindo o afastamento entre os
assentos (bloqueando ou retirando os assentos).
Vale reforçar o treinamento com as equipes de atendimento para melhor controle de situações de aglomeração ou qualquer outra intervenção. Recomenda-se a proibição de se
alimentar nas filas das atrações, evitando assim a necessidade de retirada da máscara.
É possível também criar uma orientação específica para crianças, que costumam ser atraídas pelas atrações e decorações natalinas, com foco, por exemplo, no uso da máscara, que
é obrigatória para crianças a partir de 4 anos completos e recomendada para crianças de 2
a 4 anos, devendo ser avaliada conforme critério dos pais.
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1.4. ATRAÇÕES NÃO RECOMENDADAS: Piscina de bolinhas ou espuma; escorregadores e
brinquedos de obstáculos, a exemplo dos “brinquedões” e “arvorismo”; entre outros brinquedos e atrações que possam gerar contato ou aglomeração. Ações com utilização de
equipamentos que possam ter uso compartilhado também devem ser evitadas ou ter sua
utilização com extremo controle na higienização, como é o caso dos óculos de realidade
virtual, por exemplo. É importante lembrar a necessidade de se respeitar decretos específicos para a liberação destas atrações.
1.5. FOTOS: deve-se garantir o distanciamento social para as fotos, sendo responsabilidade
do shopping controlar os acessos, com monitoria contratada, avaliando a capacidade para
que não haja aglomeração, além de oferecer as devidas orientações aos clientes. Idealmente, o próprio cliente deverá fazer as fotos pelo celular. Caso a foto tenha que ser feita pela
promotoria do shopping (exemplo: Noelete), todos devem estar usando os equipamentos
de segurança e o aparelho celular do cliente deverá ser higienizado antes e após a foto,
pelo próprio cliente, bem como as mãos higienizadas com álcool gel a cada registro. A responsabilidade pela higienização do aparelho celular é do proprietário do equipamento e os
funcionários são responsáveis por garantir a higienização das mãos.

2. EVENTOS DE ABERTURA
E CHEGADA DO PAPAI NOEL
2.1. CHEGADA DO NOEL: É recomendado que não sejam realizados os tradicionais eventos
de abertura do Natal com a “chegada do Papai Noel”, evento reconhecido por grande aglomeração de pessoas. O momento é de restabelecer a confiança do consumidor e atraí-lo
com segurança para realizar as compras de Natal no shopping, evitando fluxo intenso em
um horário específico e consequente aglomeração.
2.2. EVENTOS: É necessário acompanhar os decretos locais sobre a possibilidade
de reabertura de espaços para eventos. No entanto, recomenda-se que, até que seja
disponibilizada uma vacina, não sejam promovidas atividades que possam atrair grande número de público simultaneamente. Caso tenha que ser realizado, o distanciamento social deve ser respeitado e, se possível, o empreendimento deve explorar iniciativas
que garantam a segurança dos participantes, como eventos em drive-ins.
2.3. ATRAÇÕES E CORAIS: apresentações musicais ou atividades na decoração que gerem
aglomeração devem ser evitadas (ex: shows, espetáculos, corais, apresentações de dança).
Estes tipos de atrações só deverão acontecer em formatos que garantam segurança aos
clientes, em que seja possível manter o distanciamento social, priorizando ações em ambientes digitais.
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3. PAPAI NOEL
3.1. O NOEL E A ESTRUTURA: Não é recomendada a existência do trono tradicional do Noel
com Papai Noel e Noeletes. Não se recomenda que isso seja feito nem mesmo com ator fora
de grupo de risco, devido o contato direto com o público. Caso o shopping opte em ter o Noel,
deverá ser preservado não somente o distanciamento social, mas também o uso de uma barreira
física que garanta o isolamento dos atores e clientes. Em caso de haver Noel isolado fisicamente,
recomenda-se a substituição do ator tradicional por ator fora do grupo de risco.
Além disso, deve-se prever estrutura que garanta distanciamento entre os envolvidos e o
isolamento entre atores e público. As equipes envolvidas na operação do Natal devem usar
os EPIs, e não há necessidade de testagem, apenas se exigida por decreto local.
3.2. DISTANCIAMENTO: o shopping deve fazer a demarcação no piso, sinaliza do acesso à
decoração e a quaisquer atrações conforme capacidade, respeitando o distanciamento de
1,5m, ou conforme orientação de decreto local, entre os clientes. Nos acessos da decoração
deve haver contagem de fluxo. Ao entrar e sair do espaço da decoração, todas as pessoas
devem higienizar suas mãos novamente.
3.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: para entrar no espaço da decoração e quaisquer
atrações, todos devem estar usando máscaras (as crianças deverão seguir as recomendações acima) e o consumidor deverá passar pelo processo de desinfecção, com álcool gel
nas mãos, que deverá ser disponibilizado pelo shopping.
3.4. FOTOS: para fazer fotos na decoração ou em quaisquer atividades, os clientes deverão
manter o distanciamento social, sendo responsabilidade do shopping e da monitoria controlar os acessos (avaliando a capacidade) e orientar os clientes, conforme item 1.1 deste
protocolo. Caso haja algum operador de fotos, mantêm-se as medidas restritivas de isolamento, distanciamento e protocolos de higiene, não sendo permitido o contato direto entre
os atores e o público, mesmo mantendo o distanciamento.
3.5. ALTERNATIVAS: os shoppings podem utilizar recursos digitais ou contemplativos do
Noel, desde que respeitados os protocolos de higiene, isolamento e distanciamento social
listados anteriormente.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS
PARA A OPERAÇÃO DO NATAL
4.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: Equipes de promotoria, funcionários do shopping e
lojistas devem utilizar máscaras. Profissionais em contato direto com o cliente (promotores,
monitores, ajudantes da decoração) devem adotar a máscara cirúrgica. A troca da máscara
deve acontecer a cada 3 horas, periodicamente.
4.2. EQUIPES: Mantenha colaboradores que estão no grupo de risco atuando com trabalho remoto e oriente que seus lojistas façam o mesmo, caso os tenham em seu quadro de
funcionários.
4.3. TEMPERATURA: Tendo obrigatoriedade por decreto local de aferição de temperatura
na entrada do shopping, não há ou não se faz necessária uma nova aferição para evitar filas
e/ou aglomerações.
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4.4. DISTANCIAMENTO: realize controle de acesso de clientes e estabeleça o distanciamento entre pessoas. Além disso, evite formação de filas, sendo recomendável o agendamento prévio de horários como alternativa para evitar ou reduzir filas, além de ser necessário demarcar e sinalizar o espaçamento no piso.
4.5. DESINFECÇÃO: a desinfecção das áreas de acesso ou de contato do público deverá
ser realizada a cada novo participante que acessar a atração, reforçando a frequência da
higienização das áreas e das superfícies de grande contato, como cercas, assentos, corrimãos etc.
4.6. PONTOS DE DESINFECÇÃO: disponibilize dispensers de álcool gel, colocando-os antes
do acesso às decorações e demais atrações da decoração de Natal. A desinfecção deve ser
realizada tanto no momento de entrada quanto de saída dos consumidores da decoração.
4.7. ORIENTAÇÕES / COMUNICAÇÃO: oriente os consumidores sobre a importância da desinfecção das mãos com álcool gel e a lavagem das mãos com água e sabão. Propague a
relevância e efetividade deste cuidado, orientando que seja feito com frequência. A equipe
de promotoria do Natal deve respeitar e seguir os protocolos do setor, orientando os clientes
e dando o exemplo. Além disso, a comunicação deverá ser clara e visível, para que todos os
consumidores conheçam as regras e os protocolos que estão sendo seguidos.
4.8. BALCÃO DE TROCAS: Recomenda-se que as trocas sejam feitas de forma virtual. Se
houver balcão físico, devem ser preservadas as medidas de distanciamento social, gerenciamento de filas e controle de fluxo e acesso.
4.9. LOJISTAS: Recomenda-se compartilhar as medidas desse protocolo com os lojistas
para a principal data de vendas do varejo, reforçando a comunicação de distanciamento
social, ocupação em lojas e cuidados na higienização dos espaços.
4.10. CONFRATERNIZAÇÕES: o protocolo específico para praças de alimentação e restaurantes deve ser consultado, tendo em vista as práticas de confraternizações nessa data.
4.11. ESTACIONAMENTO: recomenda-se atenção na operação do estacionamento, devido
ao aumento de fluxo, com os devidos cuidados em relação a máquinas e equipamentos,
assim como a gestão de filas, nos caixas e máquinas de autoatendimento.
4.12. Recomendamos atenção com crianças, principalmente as menores, que não utilizam
máscaras, em relação a elementos muito atrativos a esse público, como imagens de animais, elementos móveis, água, luz etc.
4.13. Os empreendimentos devem estar atentos às capacidades de ocupação nos shoppings e nas atrações, determinadas em decretos locais.
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