
REGRAS
Seguem abaixo as regras da IPCAMP definidas para o retorno dos CULTOS
PRESENCIAIS, seguindo os protocolos de recomendação da Vigilância
Sanitária. Contamos com a compreensão de todos. Dúvidas, sempre procurar
a secretaria da IPCAMP e os que estiverem de plantão no dia do CULTO.

ATENÇÃO:
Não teremos atividades para as crianças. Evite vir com seus filhos menores. Quem tem mais 
de 60 anos, a recomendação é de cuidado total na avaliação se deve ou não vir aos cultos.
Para quem não puder vir ou não conseguir se inscrever, os CULTOS continuarão sendo 
transmitidos nos canais da IPCAMP!
PARTICIPE DE ALGUMA FORMA. Não deixe de ADORAR À DEUS!

Deverá ser agendado o 
horário e dia do culto 

que deseja assistir 
presencialmente, 

através do APP ou site 
ou Secretaria da 

IPCamp

AGENDAMENTO

ATENÇÃO

RESERVA

Não 
esqueça

O Estacionamento 
acomodará os carros 

daqueles que o 
utilizem, mantendo um 
distanciamento entre 
os mesmos de modo 

sempre seguro.

ESTACIONAMENTO

A entrada será apenas 
pela R. Bernardino de 

Campos, portanto 
mantendo o 

distanciamento do 
próximo. Chegue, pelo 
menos, 30 min. antes 
do início do CULTO. 

ENTRADA 
ÚNICA

Queremos 
você aqui

Respeite as 
regras!

HIGIENIZAÇÃO
MEDIÇÃO DE 

TEMPERATURA

Na entrada do TEMPLO 
você deverá ter seu 

nome na listagem para 
que possa ser permitida 

sua entrada. 

NA ENTRADA

Os locais identificados 
garantirão a TODOS os 

presentes um 
distanciamento 

estabelecido pelas 
Normas da Vigilância 

Sanitária!
Neste momento, 
pedimos a devida 

compreensão! 

SENTAR 
APENAS NOS 

LOCAIS 
IDENTIFICADOS

Participe normalmente 
do CULTO, sempre 

lembrando que vamos 
ao TEMPLO adorar ao 

SENHOR, por isso, 
desligue o celular e no 
momento dos Dízimos 
e Ofertas, respeite o 
distanciamento entre 

você e seu irmão.

PARTICIPAÇÃO 
DO CULTO

A Saída também será 
por uma única porta e 
pedimos sempre para 

que se respeite o 
distanciamento 

estabelecido pela 
Vigilância Sanitária. Não 
haverá cumprimentos 

neste momento.

SAÍDA

A inscrição é individual 
(cada membro da 

família deve ter a sua) 
e válida para um 

domingo, devendo ser 
refeita para o seguinte

Serão os seguintes 
pontos de higienização:
• Sapatos – através 

de um tapete com 
solução própria.

• Mãos – através da 
aplicação de álcool 
gel.

Só serão permitidas 
pessoas que estiverem 
com MÁSCARA!

Será efetuado a 
medição térmica 

corporal. Infelizmente 
não poderão adentrar 
ao TEMPLO pessoas 
que apresentarem 

temperaturas acima do 
estabelecido pelos 

protocolos da 
Vigilância Sanitária.


