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Distanciamento Social Seguro

Compreende a distância ideal de dois (2) metros, entre duas pessoas, em casos especiais esta distância 
poderá ser de 1,5m e em casos excepcionais a distância poderá chegar a um (1) metro, sendo que nos 
casos em que a distância for menor que dois metros o uso de EPI e EPC específico será obrigatório. 

EPI – Equipamento de proteção individual, é todo acessório destinado a proteção do corpo do 
trabalhador contra riscos diversos no trabalho, seja ele risco mecânico, ambiental, respiratório, risco a 
visão e risco elétrico. A disponibilização destes equipamentos estará sempre a cargo do contratante. 

EPC – Equipamento de proteção comum, é todo dispositivo destinado a orientar, guiar, segregar e 
impedir a circulação dentro do local de trabalho e suas áreas de acesso. Pode ser entendido dentro do 
universo dos EPCs a sinalização de segurança. Não obstante é também todo o equipamento destinado a 
proteção de uma quantidade maior de trabalhadores. A disponibilização destes equipamentos estará 
sempre a cargo do contratante. 

Triagem e Testagem dos trabalhadores: 

Todo Trabalhador será solicitado a prestar informações sobre a sua saúde. Nesta triagem verificar: 

- se o profissional foi diagnosticado com a COVID 19. Se sim, há quanto tempo? Em caso confirmado, 
apresentar o teste comprovando e o negativo posterior a alta médica, assim como atestado médico 
autorizando a retomada de atividade profissional externa. 

- se teve contato com alguém que testou positivo para o COVID 19. Se sim, há quanto tempo? 

- se possui alguns dos sintomas: febre, tosse, dor de garganta, falta de ar. Outros sintomas que devemos 
checar: dor de cabeça, coriza, cansaço, conjuntivite e vômitos/diarreia. 

- se profissional está e há quantos dias em quarentena e data de último trabalho.

- se está no grupo de risco (se possui diabetes, hipertensão, problema respiratório, demais comorbidades 
e idade acima de 60 anos). Deverá apresentar atestado médico de ele está apto a realizar o trabalho 

- se viajou nos últimos 28 dias. Se sim, especificar países.

Definições de segurança 

(Higienização obrigatória a cada 3h, um pote de álcool 70% para a cada 10 pessoas e ou 8m metros 
quadrados para uso geral e frequente). 

- Será observada a distância de segurança de 2m entre os trabalhadores e estações de trabalho, bem 
como nas posições de alimentação e sanitários, no caso dos sanitários onde houver densidade maior de 
cabines, sem devido isolamento, será limitado o fluxo de pessoas nas instalações sanitárias. 

- As instalações sanitárias serão higienizadas no mínimo uma vez a cada hora e todos os dias antes da 
entrada dos trabalhadores(as) e ao término da jornada de trabalho.

Dos EPIs e EPCs: O uso de máscaras será obrigatório, estas máscaras poderão ser de tecido de algodão 
com duas camadas no mínimo ou máscaras industrializadas com a mesma finalidade. A troca destes 
equipamentos deverá acontecer a cada duas horas de trabalho ou mediante a imediata saturação do 
dispositivo. Para as máscaras e demais EPIs reutilizáveis, o trabalhador deverá possuir embalagens sepa-
radas para os itens "novos" e "usados", para não correr o risco de uma contaminação. 
Profissionais envolvidos com Limpeza e manipulação de alimento deverão usar óculos de segurança e 
proteção facial adequada, luvas de borracha e toucas. 



 Elenco, Teste VT & Casting 

Teste de VT - será sempre o material enviado pelo próprio elenco e/ou agências de modelo. Vídeos e 
fotos feitas com o celular pessoal, além de Composite.

Arte

Caso haja a necessidade de entrega de algum objeto na locação proposta (principalmente props), devem 
ser higienizados e embalados antes de serem entregues. A contratação do serviço especializado de 
higienização é responsabilidade da produtora e não da produção de objetos.

Transporte  

O acesso aos veículos, bem como sua constante higienização fica a cargo dos respectivos motoristas, 
todos os itens necessários para a higienização e limpeza devem ser fornecidos pela produção / projeto 
sem gerar ônus ao transporte. 
Caso seja necessário uma higienização mais especializada por empresa, esta deve ser contratada pela 
produção / projeto.  

- Cada motorista será responsável pela higienização de seu veículo, essa higienização deverá ser feita a 
cada troca de pessoas dentro veículo no caso de veículos de passeio; e regularmente no caso de veículos 
de carga / equipamentos.

- A produção deverá disponibilizar transporte individual para equipe de ida e volta ao trabalho.

- Todas as pessoas, inclusive o condutor, precisam estar de máscara dentro das vans/carros mantendo 
distância minima de 01m por pessoa.

PRODUÇÃO

Diretrizes Gerais 
Ter uma equipe de limpeza fixa e exclusiva para banheiros e demais áreas, devidamente preparados.

- Reforçar orientação de cuidados de higiene pessoal ao longo da diária e pausa regulares para lavar as 
mãos e uso de álcool em gel.

- Manter o ambiente ventilado sempre que possível. Considerar uso de ar condicionado alternando com 
entradas de ar. 

- Descarte dos Epi's deverão ser feito em recipiente / lixeira isolada dos demais resíduos produzidos e 
descartados, utilização de lixeira hospitalar e descarte por empresa especializada. 

- Catering individual (marmitas) para todas as refeições necessárias na diária, mantendo distanciamento 
de 2 metros por pessoa.



As áreas serão demarcadas no piso do estúdio e sinalizadas de forma clara.
As produtoras só contratarão estúdios que apresentarem protocolos de 
higienização prévia e que obedecerem aos critérios descritos nesse documento 
para o restante de suas áreas comuns.

Áreas de trabalho no estúdio e distanciamento:

Imagem ilustrativa de planta de estúdio exemplo:

camarim

espaço de shoot

CLIENTE Equipe fotografia Make up e Style Produção geral e set



QUESTIONÁRIO PRÉ-PRODUÇÃO:

Nome: ___________________________________ _______________________________________ 
CPF: __________________ Idade: _____ anos 
Papel na Produção: ___________________________ _______________________________________ 
Sexo:( )F ( )M

1- Você está sentindo algum dos seguintes sintomas no momento?
(  ) Febre 
(  ) Tosse
(  ) Fadiga/cansaço
(  ) Falta de ar 
(  ) Diarreia 
(  ) Náusea e/ou vômitos
(  ) Dor de cabeça 
(  ) Calafrios
(  ) Perda da sensação de gosto / cheiro
(  ) nariz escorrendo
(  ) Dor de garganta
(  ) Confusão mental
(  ) Conjuntivite
(  )Outro:_________________________

(  )Nenhum sintoma

2- Qual a data de início dos sintomas? _______________________________________

3- Você já foi diagnosticado(a) com COVID-19?

( )Sim ( )Não
Se sim: Qual a data do diagnóstico? ______________ 
O diagnóstico foi feito com que exame? (  ) PCR (  ) Sorologia ( ) Quadro clínico, sem exames

4- Você está em isolamento domiciliar no momento?

( )Sim ( )Não

Se sim: Por qual motivo?

(  )Presença de sintomasdeCOVID-19
(  )Viagemrecente ao exterior
(  )Contato com indivíduo com COVID-19 ou suspeita
(  ) Isolamento voluntário
(  ) Trabalhando de casa

5- Você realizou algum trabalho (de janeiro em diante) em estabelecimentos de saúde?
(  )Sim (  )Não



6- Você tem acesso e utiliza equipamento de proteção individual (EPI) – mesmos domésticos quando 
sai de sua residência?
(  )Sim (  )Não

7- Nos últimos 14 dias, você sabe se teve contato com algum caso confirmado de COVID-19 sem estar 
usando EPIs ou tendo usado os EPIs de maneira inadequada?
(  )Sim (  )Não

8- Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa?

__________________________________________

Se não mora sozinho:
Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você? 

__________________________________________

Se não mora sozinho:
Alguém que mora com você está com suspeita ou é um caso confirmado de COVID-19?
(  )Sim (  )Não
Se sim: Essa pessoa está sintomática?
(  )Sim (  )Não
Se não está sintomática: Quando essa pessoa deixou de ter sintomas? 

_________________________________

Alguém que mora com você trabalha na área da saúde ou em outros serviços em contato direto com o 
público?
(  )Sim (  )Não

9- Nos últimos 14 dias, você participou de algum evento presencial com 10 ou mais pessoas?
Festas, eventos de trabalho, viagem, funeral, entre outros?
(  )Sim (  )Não

10- Você possui alguma das seguintes condições?

(  ) Hipertensão (  ) Diabetes (  ) Obesidade (  ) Asma em uso contínuo de remédio (  ) Bronquite crôni-
ca, enfisema, ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
(  ) Infarto/angina prévio (  ) Insuficiência cardíaca
(  ) AVC / Derrame (  ) Doença renal (Insuficiência renal crônica) (  )Neutropenia (  )PortadordeHIV
(  ) Neoplasia hematológica ATIVA (câncer no sangue, como: leucemia, linfoma, mieloma) (  ) Trans-
plantado de órgãos sólidos ou células troncos em uso de medicações imunossupressoras (  ) Portador 
de imunodeficiência congênita (  ) Não possui baço (  ) Uso de medicações imunobiológicas ou inibi-
dores de citocina nos últimos 6 meses (  )Quimioterapiahámenosde30dias

11- Em relação ao tabagismo você:

(  )Fumante (  )Não-fumante

12-Considera-se acima do peso?
(  )Sim (  )Não

13- Se mulher: Você está gestante ou está em atraso menstrual? (  )Sim (  )Não 



Essas instruções serão impressas e entregues no shooting para toda equipe, e destacadas na locação.
Foram observadas as atuais recomendacões dos orgãos competentes, bem como  a legislação vigente nas localidades.

Produtoras e agentes associados:

AGENCIA-AN

AS MENINAS PRODUÇÕES

DUE PRODUÇÕES

FERNANDA SÁ

GROUP ART MANAGEMENT

JFRIGO MGMT

JOANA VIEIRA

MANGABA PRODUÇÕES

MLAGES

ONE STOP

RM MGMT

SORAYA CHARA

THE BOX.AG

W/BORN

42.PARTNERS
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