RECEPTIVO NACIONAL
Passa a ser permitido o acesso do público nacional no Parque Fernando Costa, por ocasião da 87° Expozebu,
desde que cumprindo as seguintes exigências:
Cenário 1 - Estabilidade (Sistema de Fase até 1,5):
- Exigido comprovante de vacinação; ou
- Atestado médico que comprove a contaminação do paciente por covid-19, nos últimos 15 dias; ou
- Realização de exame de Covid-19, no laboratório do Parque Fernando Costa (não será aceito resultados
de outros estabelecimentos).
Cenário 2 - Crescimento da Contaminação (Sistema de Fase de 1,5 a 2,5):
- Exigido realização de exame de Covid-19, no Parque Fernando Costa, a cada 72 horas para todos o público
presente; sendo que os custos do exame serão de responsabilidade de cada visitante; e
- Cancelamento dos Shows.
Cenário 3 - Descontrole da Contaminação (Sistema de Fase acima de 2,5):
- Suspensão de todas as atividades, voltando para a exposição no cenário virtual.
Em decorrência dos reflexos que possam surgir com a pandemia causada pelo Covid – 19, a diretoria da ABCZ
se vale do direito de, sem prévia comunicação, determinar o cancelamento de ações e eventos, fechamento
de espaços e encerramento de atividades no Parque Fernando Costa;
Caso o visitante se contamine com a Covid 19 durante sua estada no Brasil, é de sua inteira responsabilidade o
tratamento e o cumprimento de quarentenário, conforme determinação das autoridades locais;
Qualquer suporte ou atendimento médico, hospitalar, funerário, etc. necessário ao público internacional,
durante e após a feira, independente do tipo de enfermidade acometida, é de inteira responsabilidade do
visitante internacional e / ou de seus familiares.

EXIGÊNCIAS DE VISITAÇÃO NACIONAL
ACESSO AO PARQUE:
•
•
•
•

Obrigatória a apresentação de documento com foto (RG ou CNH); e
Obrigatório o cumprimento de todas as normas sanitárias vigentes do município na ocasião do evento;
e
Obrigatório o cumprimento da ocupação rotativa dos locais fechados, e
Em caso de não ter a vacinação, terá que realizar testagem de Covid-19, no laboratório do Parque
Fernando Costa.

RECEPTIVO INTERNACIONAL
Passa a ser permitido o acesso do público internacional no Parque Fernando Costa, por ocasião da
87° Expozebu, desde que cumprindo as seguintes exigências:
•
•
•
•
•
•

Realização de Exame de Covid 19 na entrada internacional do Parque Fernando Costa, a cada 72hs;
Os custos do exame serão de responsabilidade de cada visitante;
Não será aceita apresentação de resultados de exames realizados em quaisquer outros
estabelecimentos;
É obrigatório o cumprimento das normas sanitárias vigentes na ocasião do evento;
É obrigatório o cumprimento da ocupação rotativa dos locais fechados;
Entrada Internacional: Situada na lateral do parque na avenida Edilson Lamartini Mendes.

