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PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS NA PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA MUSEUS 

Atualização: 29/03/2021 

 

É necessário que os museus estejam preparados para a reabertura de seus espaços físicos à 

visitação, o que exige a avaliação e a readequação dos seus procedimentos de funcionamento, 

visando à proteção e à segurança das equipes de trabalho e do público.  

Para o funcionamento dos Museus, sem prejuízo das medidas sanitárias previstas no Protocolo 

Geral, recomendamos a adoção das seguintes orientações 

Os museus que não estiverem em posição de atender a essas medidas (protocolo) estendam seus 

fechamentos temporários.  

PREPARAÇÃO PARA A CHEGADA DO PÚBLICO 

 

1. É obrigatório aferir a temperatura de cada visitante na entrada do museu. Pessoas com 

temperatura acima de 37,5ºC não devem adentrar no local.  

2. É obrigatório o uso de máscaras de proteção para o público, tanto na entrada quanto na 

permanência. 

3. O número de visitantes simultaneamente no museu não pode ultrapassar 30% da capacidade 

de ocupação do local, devendo as pessoas manterem a distância mínima de 1,5m entre si. As 

mesmas medidas devem ser adotadas no interior de cada sala/espaço de visitação. O público 

deve ser informado sobre o quantitativo aceito.  

4. Determinar o tempo médio de visita de modo que ocorram intervalos entre um e outro grupo 

de pessoas. Nesses intervalos, deve ser realizada a limpeza/higienização do espaço. 

5. Considerar a reabertura gradual das exposições. Na medida do possível, estabelecer um 

sistema de reserva (on-line, por telefone e/ou e-mail).  

6. Se possível, criar um sistema de bilheteria on-line.  

7. Negar acesso a pessoas que apresentam sintomas da doença.  

8. Informar o público sobre restrições relacionadas ao contexto de prevenção à Covid-19 no 

website da instituição (se houver) e antes de entrar no museu.  

ADAPTANDO O FLUXO DE VISITANTES  

1. Fazer marcações no solo para as filas de modo a garantir que a distância recomendada de 

1,5m entre os visitantes seja mantida.  

2.  Garantir a distância entre os visitantes e os balcões de recepção, isolando-os de forma a 

deixar distância de 1,5m ou instalando vidro para proteger funcionários e visitantes. 

3. Garantir a manutenção de fluxos separados de entrada e saída e orientar o percurso nas salas 

de forma unidirecional (se possível). 

4. Visitas guiadas e atividades educativas podem ser oferecidas se a distância de segurança entre 

os participantes for respeitada. Definir intervalos de tempo específicos para visitas em grupo 

e restringir seu tamanho.  

5. Abertura de áreas comerciais comuns (lanchonete, livraria, lojas) está sujeita aos protocolos 

específicos municipais para essas atividades.  

6. Manter as portas e janelas abertas, quando possível, a fim de evitar o manuseio de maçanetas. 

Portas corta-fogo ou que representem, quando abertas, riscos à segurança dos acervos ou 

impactem no controle ambiental, devem contar com álcool gel e papel toalha instalados 

próximos, para possibilitar a higienização constante após manuseio.  
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7. Ampliar rotinas de higienização e limpeza dos acervos, com base em estudos 

e normas estabelecidas por profissionais especializados, observando-se as especificidades 

dos materiais, características químicas dos produtos e sua efetividade na desinfecção da 

superfície contra a Covid-19. 

 FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS DE SAÚDE  

1. Disponibilizar dispositivos com álcool gel na entrada do museu e instalar sinalização de 

alerta para incentivar o cumprimento das medidas de saúde em vigor.  

2. Garantir que os visitantes tenham acesso aos banheiros (permitindo que lavem as mãos com 

sabão e água e dando preferência a material higiênico descartável). Adaptar esse acesso às 

regras de distanciamento social em vigor (marcação no chão etc.).  

3. Garantir que os dispositivos - tais como áudio-guias, fones de ouvido e outros equipamentos 

similares que requerem manuseio - sejam sistematicamente desinfetados após cada 

utilização.  

4. Instalações para deficientes e dispositivos educativos com botões de controle devem ser 

limpos frequentemente com desinfetantes.  

5. Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão (bebedouros) 

devem ser lacrados, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para 

copos descartáveis ou itens de uso pessoal.  

6. Não oferecer produtos para degustação e proibir que clientes consumam produtos dentro do 

estabelecimento.  

PESSOAL DE RECEPÇÃO E SEGURANÇA  

1.  A equipe de segurança deve estar presente na recepção e nas salas do museu para garantir 

não apenas que haja distância suficiente entre o visitante e as obras em exibição, mas também 

para garantir que haja distância suficiente entre os próprios visitantes. 

2. Fornecer aos funcionários dispositivos de proteção adequados (proteção de caixa 

registradora, máscaras, desinfetantes), condição obrigatória para abertura ao público. 

MEDIDAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  

1. Disponibilizar álcool gel nas áreas de trabalho e próximas a portas, escadas rolantes, 

banheiros e áreas comuns. Recolher o lixo com mais frequência durante o horário de 

funcionamento.  

2. Todas as áreas do museu acessíveis ao público devem ser limpas, no mínimo, duas vezes ao 

dia.  

NO ESCRITÓRIO/SETOR ADMINISTRATIVO  

1. Áreas acessíveis às equipes serão limpas, no mínimo, duas vezes ao dia.  

2. Equipamentos usados por vários membros da equipe precisarão ser desinfetados 

regularmente.  

GRUPOS DE RISCO  

1. Aconselhável que pessoas do grupo de risco não visitem o museu. Mas, caso ocorra, deve ser 

dado a elas atendimento preferencial, garantindo fluxo ágil, de maneira que permaneçam o 

mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento.  

SINTOMAS  
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1. Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, afastar-se 

imediatamente das atividades presenciais pelo período mínimo de 10 dias. O retorno será 

somente se estiver 72h sem sintomas (e sem a utilização de medicamentos sintomáticos) e 

sem intercorrências. 

2. Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, procurar imediatamente a Unidade 

Primária Respiratória (3371-7707); 

3. Em caso de contato próximo com pessoa com suspeita ou confirmação de Covid-19, afastar-

se imediatamente das atividades presenciais. Se estiver sintomático, o afastamento será pelo 

período mínimo de 10 dias mais 72h sem sintomas; se estiver assintomático, por 14 dias após 

a última exposição potencial.  

 


