Bem-vindo de volta ao Itaú Cultural!
Estamos felizes em poder voltar a receber você, e queremos
fazê-lo com toda a segurança. Para isso, compartilhamos as
medidas que adotamos para a reabertura.

Confira o que o Itaú Cultural preparou para receber você:
Instalação de dispensers de álcool em gel
em pontos estratégicos.

Disponibilização de EPIs para todos os funcionários.

Limpeza de ambientes com álcool 70%.

Intensificação de troca de ar nos ambientes.

Marcações no piso para garantir o
distanciamento de 1 metro.

Horário de funcionamento:
terça a domingo 11h às 19h

Totem na entrada para medir a temperatura
e identificar o uso de máscara.

Treinamento da equipe de atendimento ao público,
oferecendo todas as informações necessárias para a
realização de visitas mais seguras.

Nas exposições, acionamento de
equipamentos por pedais e disponibilização
de plugs para uso de fones de ouvido próprios.

Sinalização de livre/ocupado nos banheiros
e restrição de um visitante e/ou família por vez.

Para tornar sua visita ao Itaú Cultural o mais segura
possível, reunimos aqui algumas recomendações:
Ao chegar ao IC, você passará por um totem que medirá sua temperatura e checará se você está de máscara.
Caso você esteja com temperatura a partir de 37,5º ou sem máscara, sua entrada no prédio não será permitida.
Ao entrar, siga as setas indicativas no chão.
Se precisar falar com alguém do balcão de atendimento, aguarde ser chamado.
Evite trazer mochilas ou malas, o guarda-volumes não funcionará por enquanto.
Dê preferência ao uso de escadas.
Traga sua própria garrafa de água, os bebedouros não funcionarão neste momento.
Não compartilhe objetos e alimentos com outros visitantes.
Nas exposições, você pode usar seu próprio fone de ouvido para escutar conteúdos exclusivos.
Caso não tenha, a equipe do IC está preparada para te fornecer um fone descartável.
Os banheiros e o fraldário estão funcionando com capacidade de uma pessoa por vez.
Caso eles estejam ocupados, você deverá aguardar do lado de fora, evitando aglomeração.
Temos álcool em gel espalhado pelo prédio e lixeiras específicas para o descarte de máscaras e luvas.
Lembre-se sempre de manter o distanciamento de 1 metro das outras pessoas!

Pedimos então que você também adote
algumas medidas para garantir a saúde
e a segurança de todos.
Antes de sair de casa, fique atento a sua saúde.
Caso apresente sintomas de covid-19,
pedimos que não venha ao Itaú Cultural.
Nesse caso, você deve procurar a Unidade
de Saúde mais próxima de sua casa e
reagendar a visita.

Sintomas da covid-19

os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são:

Dor de cabeça

Coriza

Febre

Tosse seca

Calafrios

Dor de garganta

Dores no corpo

Perda de olfato e paladar

Diarreia
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Use máscara em seu trajeto ao Itaú Cultural.

Assegure-se de que ela cobre o nariz, a boca e o queixo.
Ao usá-la, não encoste na parte da frente, que pode
estar contaminada.

6x

Lembre-se de trocar sua máscara. Máscara de tecido
deve ser trocada a cada duas horas e a descartável a cada
três horas. Seu uso é obrigatório em nossas instalações.

Se precisar coçar o nariz, higienize suas mãos
antes e depois de retirar a máscara para isso.
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distanciamento social
Respeite o distanciamento mínimo
recomendado de 1 metro, mesmo
usando máscara.

Evite locais com aglomeração
de pessoas.

1 metro
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uso de transporte coletivo
Sempre use máscara, inclusive em
caronas, táxis e carros de aplicativos.

Certifique-se de que as janelas estão
abertas para circulação do ar.
Quando possível, mantenha
distância de 1 metro
dos outros usuários.
Evite encostar em qualquer
superfície, como corrimões,
assentos e portas.
Higienize as mãos com álcool
em gel sempre que possível
e logo após tocar superfícies.
Se possível, use-o fora do
horário de pico.

1 metro

1 metro
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higienização das mãos
Mínimo 20 segundos
Higienize com frequência as mãos até
a altura dos punhos, sempre com água
e sabão ou álcool em gel 70%.

1

Evite levar as mãos ao rosto se não
estiverem limpas. Sempre as higienize
antes de tocar olhos, nariz e boca.

2

Molhe as mãos
e coloque sabão

5

3

Lave os dorsos

Esfregue
os polegares

Esfregue uma
palma contra a outra

6

4
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Esfregue entre
os dedos

Esfregue as unhas
na palma da outra mão

8

Lave os punhos

Enxágue e seque bem

Ao chegar em casa
Ao chegar em casa, tire os sapatos ou
os higienize antes de entrar.

Higienize as maçanetas após tocá-las
com as mãos.
Crie um local onde você possa deixar os objetos
que vieram da rua, para ser higienizados
posteriormente. Troque de roupa e, se possível,
tome um banho.
Antes de guardar, higienize sacolas,
bolsas, mochilas e outros objetos.
Higienize diariamente objetos
expostos ao contato: celular, óculos,
chaves etc.

Mantenha os ambientes ventilados.

Se você mora com alguém com sintomas
ou diagnóstico confirmado
Mantenha a pessoa em um cômodo isolado
e separe objetos para uso exclusivo (toalha,
roupa de cama, copo, prato, talheres etc.).

Fique a pelo menos 1 metro de distância dela.

Use máscara e oriente-a a usar também.

Sempre higienize o banheiro após o uso,
caso ele seja compartilhado.

Fique atento ao aparecimento de sintomas
característicos da covid-19. Remarque sua visita
ao Itaú Cultural e procure uma Unidade de Saúde.

Nossa missão é inspirar e ser inspirado pela sensibilidade
e pela criatividade das pessoas para gerar experiências
transformadoras no mundo da arte e da cultura brasileiras.
Esperamos você para que, juntos,
possamos dar continuidade a essa missão!
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