
 

 

                        Praça Prof. Luís de Araújo Máximo, 98 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP 
CEP. 12327-540 – Telefone: (12) 3955-9623 – 3955-9639 

E-mail: vigilancia.saude@jacarei.sp.gov.br 
 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA IGREJAS E TEMPLOS 

Atualização:  05/11/2021 

 

Recomendamos durante o período de pandemia que as igrejas e templos adotem 

medidas no intuito de proteger a saúde dos seus fiéis e colaboradores e, desta forma, evitar 

a propagação da COVID-19. Atualmente o município se encontra na fase menos restritiva, 

“fase retomada segura” conforme o Plano São Paulo do Governo do Estado.  

No site da Prefeitura Municipal de Jacareí, é possível consultar as atualizações sobre 

Coronavírus, bem como Decretos e Normativas, informativos e dentre outros 

(https://www.jacarei.sp.gov.br/coronavirus/). 

Os estabelecimentos ficam orientados a cumprir as recomendações de saúde que 

visam evitar a propagação da COVID-19, a seguir: 

 

No âmbito de RH / Funcionários, Voluntários e Responsáveis 

Manter rigoroso asseio pessoal. 

Afastar pessoas com sintomas gripais, com suspeita e /ou confirmadas para COVID-19. 

Incentivar o agendamento antecipado das participações nas missas e cultos, de modo a não 

aglomerar de forma desnecessária pessoas nas portas das igrejas e templos. 

Se não for possível o esquema de agendamento prévio, incentivar a participação em horários 

mais tranquilos ou disponibilizar novos horários de missas, cultos e outros atendimentos. 

 

Na porta de entrada da Igreja (válido para todas as pessoas) 

Disponibilizar álcool em gel a 70% para higienização das mãos. 

Autorizar apenas o acesso de pessoas fazendo uso de máscara facial. 

Estabelecer fluxo de entrada e saída de pessoas. 

 

Ritos religiosos / Cerimônias 

Higienizar as mãos antes da partilha de alimentos na ceia (pão e vinho). 

Entregar elemento (pão) diretamente nas mãos dos fiéis. 

Promover e incentivar qualquer tipo de arrecadação ou contribuição financeira através de 

depósito, transferência bancária ou diretamente na Secretaria Paroquial. 

Estabelecer fluxo de entrada e de saída de pessoas no interior das Igrejas e Templos. 

https://www.jacarei.sp.gov.br/coronavirus/
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Recomenda-se manter o distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas durante as 

cerimônias e ritos religiosos. 

Promover a utilização de máscara de proteção facial de maneira correta, durante as missas 

e cultos. 

 

Pátio / Salas de reunião 

Facilitar e manter a ventilação natural do ambiente. 

Reforçar a higienização da área de uso coletivo com maior intensidade, em especial as 

mesas, cadeiras e balcão. 

Manter pontos com álcool 70 % em gel para higienização das mãos. 

Manter, de modo visível para os frequentadores, cartazes informativos sobre a prevenção 

da COVID-19. 

 

Banheiros 

Intensificar a higienização dos banheiros. 

Manter abastecido de sabonete líquido e papel toalha 

 

Recipientes para resíduos (“lixeiras”) 

Utilizar recipientes de pedal, sem contato manual. 

Colocar pontos de descarte de máscara facial descartável (não pode ser tratado com o 

material reciclável), considerando o insumo como resíduo de banheiro. 

Identificar as lixeiras com o tipo de resíduo. 

 

Observações Gerais 

Higienizar com maior frequência os equipamentos de ar condicionado e de exaustão. 

Priorizar a ventilação natural dos ambientes, mantendo portas e janelas abertas. 

Manter rigoroso asseio em toda a Igreja ou Templo. 

Recomendamos a participação de pessoas nos cultos e missas com esquema vacinal 

completo ou com pelo menos 01 dose. 

Cumprir com as orientações sanitárias que visam a preservação da saúde coletiva, bem 

como atentar-se aos Decretos Municipais e atualizações.  


