
Visite o 
Palácio

das Artes
em segurança



A Fundação Clóvis Salgado estabeleceu 
alguns procedimentos de segurança para 
todas as pessoas em visita ao Palácio das 
Artes. 

Estamos adotando as medidas preventivas 
necessárias para  minimizar o risco de 
propagação da Covid-19 e garantir  o acesso 
à nossa produção cultural.

Siga corretamente as orientações.
A arte não pode parar!



GAleriAs:
De quinta-feira a sábado, das 12h às 20h
Aos domingos, das 16h às 20h 

BilheteriA: 
Somente às quartas-feiras, das 12h às 14h
Consultar a Programação antes de se dirigir 
ao Palácio das Artes (fcs.mg.gov.br)

funcionamento 
em horário 
reduzido



> Estar com a temperatura abaixo de 37,5o.

> Aguardar por 10 minutos no espaço (tempo de espera para 

nova aferição, se a temperatura estiver acima de 37,5o). 

Persistindo a febre, procure uma unidade básica de saúde.

> Higienizar os calçados no tapete sanitizante.

> Usar máscara durante todo o período de permanência no 

Palácio das Artes.

> Usar álcool em gel ou lavar as mãos com sabão, 

periodicamente.

> Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

> Não compartilhar objetos de uso pessoal.

> Manter distância de segurança de 2m entre as pessoas.

> Respeitar a lotação máxima dos espaços culturais e dos 

banheiros.

> Evitar aglomeração.

para acesso a todas 
as dependências do 
palácio das artes é 
necessário:



ações da Fundação Clóvis 
salgado para prevenção à 
COViD-19

> Aferição de temperatura em todas as entradas (Veículos: 

Avenida Carandaí/ Principal: Avenida Afonso Pena) do Palácio 

das Artes e CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.

> Limpeza intensificada em todos os espaços do Palácio das 

Artes e CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.

> Limpeza intensificada de maçanetas e corrimãos do Palácio 

das Artes e da CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas 

Gerais. 

> Disponibilização de álcool em gel para o público no Balcão de 

Informações, entradas, galerias e banheiros do Palácio das 

Artes e da CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.

 > Disponibilização de tapetes sanitizantes no hall da entrada 

principal do Palácio das Artes e da CâmeraSete – Casa da 

Fotografia de Minas Gerais. 



principais 
sintomas da 
COViD-19: 

Febre, tosse, aumento de  
secreção, dor de garganta, 
coriza, congestão nasal.
Procure uma unidade básica de saúde em caso de febre 
alta e persistente e  dificuldade para respirar.



sobre o uso de 
máscara:

> Retirar as máscaras apenas enquanto se alimentar.
> Trocar a máscara a cada duas horas, ou sempre que 

estiver úmida ou suja.
> Utilizar sacos plásticos identificados para máscaras 

limpas e já utilizadas.
> As máscaras utilizadas devem ser lavadas com água e 

sabão, pela própria pessoa, antes de serem reutilizadas.
> O uso da máscara de tecido é individual, inclusive 

depois de lavada.



sobre o uso de 
máscara:

> Separar máscaras adicionais quando sair de casa.
> Colocar a máscara com as mãos limpas.
> Utilizar corretamente, cobrindo toda a região do queixo, 

boca e nariz e não deixar espaço entre a máscara e sua 
face.

> Não tocar na parte externa da máscara com as mãos.
> Para colocar, retirar ou ajustar a máscara, faça sempre 

pelo elástico ou fitas que a amarram.
> Não retirar a máscara para falar.



assepsia 
das mãos

> Para a correta assepsia das mãos, friccione palmas, 
dorso, dedos e unhas por, pelo menos, 20 segundos 
antes de enxaguar.



DeCretO Nº 17.332, De 16 De ABril De 2020

lei estADUAl Nº 26.636 De 17 De ABril De 2020

CorrealizaçãoCorrealização

CorrealizaçãoCorrealização

Correalização: Realização:

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do%3Fmethod%3DDetalheArtigo%26pk%3D1227955%0D%0D
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/22-04_Lei-N23636.pdf

