
PROTOCOLO DE REABERTURA 
CINEHEBRAICA 



Estamos de volta!



Horário de funcionamento: 
Sessões quartas às 20h30,
Sábados às 20h30 e Domingos às 16h
A lotação será limitada ao 
máximo de 90 espectadores.

Confira a seguir mais informações  
sobre as novas regras e procedimentos 
para uso da sala de cinema.



A. SIGA AS MEDIDAS PREVENTIVAS

B. ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO



Sua segurança  
em primeiro lugar



A. SIGA AS  
MEDIDAS PREVENTIVAS



Totens e dispenser de 
álcool gel 70% estarão a 
sua disposição pelo clube

Equipamentos de proteção 
foram disponibilizados para 
todos os funcionários

Evite cumprimentar 
as pessoas durante esse 
período de distanciamento

06
Evite aglomeração  
para sua segurança  
e de todos

08 09 10

04
Higienize as mãos  
sempre que possível

Utilize sempre máscaras  
nas dependências do 
clube, o uso é obrigatório

03

07
Respeite as demarcações 
e a distância mínima de  
1,8 m entre as pessoas

Limpe sempre as solas dos 
calçados antes de entrar 
em qualquer ambiente

02 05
Evite levar as mãos 
ao rosto

01
Sua temperatura será  
aferida garantindo sua  
segurança e de todos



• Disponibilizamos álcool gel em todos nossos ambientes;

• Procedimentos de limpeza de material, utensílios e alimentos;

• Distanciamento social de outros colaboradores e sócios;

• Todos ambientes permaneceram ventilados, 
mantendo portas e janelas abertas.

• Fique atento a higienização correta das mãos, e sempre 
que necessário utilize álcool gel ou as lave

Limpeza e higiene das 
áreas intensificada



A utilização de máscara 
durante todo o período 

é obrigatória

ATENÇÃO:



Prontos para  
te receber



B.ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO  
PARA MELHOR ATENDER  

O ASSOCIADO



• Todas as poltronas estão sinalizadas respeitando o 
distanciamento correto e seguro dentro de cada ambiente.

• O uso de máscaras é obrigatório dentro da sala.

• A sala respeitará o limite de 90 pessoas por sessão.

• Haverá álcool gel em cada ambiente para ser utilizado.

Prontos para 
te receber



1,8 m 1,8 m 1,8 m

O distanciamento social 
de 1,8 metros deve ser 
respeitado em todos os 
ambientes do Cinema.

ATENÇÃO:



Atendimento  
com segurança




