
Plano Retorno
COVID-19

de recomendações para
frequentadores de sinagogas



ueridos amigos da comu-
nidade judaica do Estado 
de São Paulo,

O enfrentamento ao COVID 19 trou-
xe novos tempos para todos. É um mo-
mento de responsabilidade entenden-
do que atos ou omissões individuais 
comprometem a saúde do coletivo.

É um momento de comprometi-
mento com posturas adequadas que 
atentem às orientações tomadas com 
base nas melhores práticas médicas.

É um momento de solidariedade 
propiciando condições de enfrentamen-
to àqueles que são mais necessitados.

O nosso desejo de retornar quan-
do possível à normalidade não justifi ca 
agir de maneira desordenada ou im-
pensada. As entidades judaicas devem 
se preparar para reabrir suas portas de 
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maneira segura, buscando garantir aos 
seus frequentadores um ambiente se-
guro para a retomada das atividades 
comunitárias.

A FISESP vem tomando diversas 
iniciativas junto às nossas entidades 
e a comunidade em geral prestando 
orientação e esclarecimentos sobre as 
condutas que devem ser adotadas em 
razão do momento atual, mas é neces-
sário registrar: a responsabilidade é de 
todos nós. As entidades devem assumir 
essa tarefa e a liderança comunitária 
deve estar atenta e bem informada.

O material que ora compartilha-
mos é fruto de um trabalho sério e de-
dicado cujo único objetivo é o bem-es-
tar de todos. Vamos seguir em frente e 
superar essa crise. 

Contem com a FI-
SESP e com o nosso 
DSC – Departamento 
de Segurança Comu-
nitária para o que se 
fi zer necessário.

                Shalom.
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novo Coronavírus mu-
dou a vida no nosso 
País de forma dramá-
tica; a nossa noção de 

normalidade, de vida 
pública e de interação 

social, está sendo posta à pro-
va como nunca antes. É natural que 
cada um de nós, em uma situação 
como esta, esteja cheio de dúvidas e 
preocupações.

Com o intuito de preservar as ati-
vidades da FISESP da forma mais se-
gura possível, a Sociedade Benefi cen-
te Israelita Brasileira Albert Einstein 
estabeleceu uma série de novos pa-
drões e protocolos a serem seguidos. 

A dinâmica da pandemia do novo 
Coronavírus/COVID-19 mostra que a 
transmissão do vírus tem ocorrido de 
pessoa a pessoa, pelo contato próxi-
mo com um indivíduo infectado ou 
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por contágio indireto, ou seja, por 
meio de superfícies e objetos conta-
minados, principalmente pela tosse e 
espirro de pessoas infectadas. 

Implementamos várias modifi -
cações com relação aos padrões de 
higienização dos ambientes, cuida-
dos com ar condicionado, ambien-
tes administrativos, fl uxo de docu-
mentos, visitantes, disposição dos 
móveis entre outros. Mas de forma 
mais importante estão os novos pa-
drões e comportamentos que depen-
dem da adesão de cada um de nós. 
O esforço da FISESP juntamente com 
o Einstein será inefi caz se cada um de 
nós não fi zer a nossa parte. Portan-
to, todas as recomendações relativas 
ao uso de EPIs (equi-
pamentos de pro-
teção individual) 
como máscaras 
a todos os mo-
mentos, os cui-
dados nas porta-
rias e recepções, no 

por contágio indireto, ou seja, por 
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uso de banheiros, vestiários e áreas 
de banho e nas áreas de alimentação 
devem ser seguidos com disciplina.

Esses cuidados também se es-
tendem às áreas de oração e estudo 
onde todos devem usar suas másca-
ras, higienizar de forma frequente as 
mãos com álcool gel, manter o dis-
tanciamento de 1,82m e não compar-
tilhar o uso de objetos pessoais.

Atos ou omissões individuais 
comprometem a saúde do coletivo 
com impacto maior nos mais frágeis 
da nossa comunidade. Por isso, conto 
com a compreensão 
e adesão de todos às 
recomendações im-
plementadas aqui 
para, juntos, superar-
mos essa fase.

Shalom.
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                 esde as primeiras notícias 
sobre a pandemia, em meados de janeiro 
de 2020, a Federação Israelita do Estado 
de São Paulo em conjunto com seu de-
partamento de Segurança Comunitária 
– DSC, têm atuado para oferecer à comu-
nidade – suas pessoas e suas entidades, as 
informações mais confi ¬áveis e as orien-
tações necessárias para a preservação das 
vidas e para a segurança do retorno à vida 
comunitária.

Em março deste ano foi criado um 
grupo chamado Comitê de Crise CO-
VID-19 com o objetivo de debater inces-
santemente o assunto e trabalhar para ser-
vir de referência comunitária acerca desse 



tema. Esse grupo tem sido responsável 
pelos comunicados o� ciais enviados à 
comunidade e por esse guia de recomen-
dações, entre outras iniciativas.

 Alexandre Judkiewicz – Diretor Executivo 
de Segurança do DSC-FISESP

 Dr. Eduardo Zlotnik – Ginecologista, Vi-
ce-Presidente do HIAE e Diretor da FISESP

 Fernando Ber – Diretor de Segurança da 
FISESP

 Dr. Jean Carlo Gorinchteyn – Infectologis-
ta do Instituto Emilio Ribas e HIAE. É co-
ordenador e orientador de diversos comitês 
de retorno para COVID-19 

 Luiz Kignel – Presidente da FISESP
 Dr. Marcos Knobel – Cardiologista, Vice-

-Presidente do HIAE e Diretor da FISESP 
 Ricardo Berkiensztat – Presidente Execu-

tivo da FISESP

Membros integrantes



CUIDADOS COM 

DO MATERIAL

Esse material foi desenvolvi-
do para orientar os membros 
da comunidade judaica do 
Estado de São Paulo sobre as 
condutas para retorno às ati-
vidades em sinagogas. Muitas 
das orientações que estão sen-
do divulgadas massivamente 
pela imprensa e organizações 
de saúde, tiveram aqui, adap-
tações para as especifi cidades 
das questões judaicas, sem 
descaracterizá-las.

A DIVULGAÇÃO 



PREMISSAS DE USO  
EM CONFORMIDADE 

COM LEIS E DECRETOS

Este documento não tem a finalidade de 
autorizar a abertura de entidades ou per-
mitir atividades de qualquer natureza. 
Cabe aos governos estaduais e munici-
pais essa autorização, aos quais estamos 
subordinados. Recomendamos a atenção 
aos pronunciamentos das autoridades 
governamentais e os decretos e leis que 
dispõem sobre o assunto, além dos comu-
nicados oficiais da FISESP que, acompa-
nhando o que determinarão tais decretos, 
fará recomendações para a realidade das 
nossas entidades.

Esse documento não 
substitui a orientação e 
conduta médica específica 
na presença de qualquer 
sintoma.

ATENÇÃO: 



Sobre
COVID-19

covid-19



O que é
COVID 19?

A COVID-19 é uma doen-ça causada pelo Coronaví-rus SARS-CoV-2, que apresen-ta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organiza-ção Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19, cerca de 80%, po-dem ter quadros mais bran-dos ou assintomáticos, e cer-ca de 20% dos casos podem apresentar quadros mais gra-ves necessitando atendimen-to hospitalar por apresenta-rem difi culdade respiratória. Desses, aproximadamente 5% podem necessitar de su-porte ventilatório em UTI para o tratamento da insufi ciência 
respiratória.



  QUAIS SÃO OS SINTOMAS 
MAIS COMUNS 

• Coriza;
• Tosse;
• Dor de cabeça;
• Dor nas articulações;
• Dores musculares/
 dores pelo corpo;
• Dor de garganta;
• Falta de ar;
• Calafrios;
• Perda de olfato e/ou paladar;
• Diarréia;
• Febre.

 COMO É TRANSMITIDO

O vírus é transmitido de pessoa a 
pessoa, através das gotículas de 
saliva, tosse e espirro e pelas mãos 
que se contaminam pelo contato 
com pessoas, objetos e superfícies 
infectadas e a seguir são levadas à 
boca, olhos e nariz.



COMO SE 
PREVENIR







 GRUPOS DE RISCO

Pessoas portadoras de doenças pul-
monares (doença pulmonar obstruti-
va crônica - DPOC, asma e bronqui-
tes), doenças cardíacas, hipertensão 
arterial, diabetes, doenças renais, 
alterações na imunidade (como pa-
cientes em tratamentos para câncer, 
uso de corticoides ou de medicações 
imunossupressoras),  obesos e ido-
sos (com idade igual ou superior a 60 
anos) têm mais chances de desenvol-
ver a forma crítica da doença.



 Para esses grupos, 
recomenda-se maior 
atenção:

 Respeite o isolamento social. Evite 
receber visitas, inclusive de familia-
res, mesmo que aparentem esta-
rem saudáveis;

 Mantenham o acompanhamento e 
o tratamento de suas doenças crô-
nicas;

 Pelos riscos maiores para as pesso-
as desse grupo, sugerimos não irem 
às sinagogas;

 Na presença de qualquer sinal ou 
sintoma suspeito de COVID-19, pro-
cure aconselhamento médico ime-
diato.

Se você está com COVID-19 
confi rmado ou apresenta algum 
sintoma suspeito, mesmo que 
leve ou esteve em contato com 
pessoa diagnosticada positivo 
nos últimos 15 dias NÃO VÁ À 
SINAGOGA!
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Preparação 
para sair de casa

 Tome um banho
 Coloque sua máscara de proteção 

cobrindo integralmente o nariz e a 
boca. Não a retire até sua chegada de 
volta em casa.

 Se sair por um período superior a 2 
horas, leve uma máscara adicional 
para substituição. Caso o modelo da 
sua máscara seja a N95, não é neces-
sário substituí-la.

 Leve seu próprio sidur, kipá, talit e 
tefi lin – preferencialmente leve tudo 
num recipiente plástico que possa 
ser higienizado.

 Leve um recipiente individual de ál-
cool em gel 70% para uso no cami-
nho, se necessário.



Caminho à sinagoga
 Não esqueça de utilizar a máscara 

durante todo o tempo, sem exce-
ções.

 Dê preferência ao uso de escadas. 
Caso utilize o elevador, lembre-se 
de não tirar a máscara e procure uti-
lizá-lo preferencialmente sozinho 
ou com o menor número de pes-
soas, respeitando o distanciamento 
social. Essa regra não se aplica para 
membros da mesma família que 
morem juntos. Higienize novamen-
te as mãos após sair do elevador.

 Se for de carro, não dê nem peça ca-
rona. Caso pegue um taxi ou carro 
por aplicativo, sente no banco de 
trás, distante do motorista e peça 
para deixar as janelas abertas ao 
invés de ar condicionado. Dê prefe-
rência para pagar pelo aplicativo do 
celular. Evite utilizar dinheiro.



 Se for a pé, evite tocar em objetos 
durante o trajeto. Se encontrar al-
guém no caminho, mantenha uma 
distância de 2 metros e cumprimen-
te ou converse nessa distância, sem 
toques, abraços, beijos ou cumpri-
mentos com as mãos.

Chegando na sinagoga

Controle de acesso
 

A sinagoga estará preparada 
para recebê-lo em segurança. 

 Colabore com as 
orientações da entidade 

durante o controle de acesso.

 Você será questionado sobre seu 
estado atual de saúde. Responda de 
forma sincera.

 Posicione-se em fi la, se 
houver, respeitando a 
distância de 2 metros 
para a pessoa a sua fren-
te, dos seus lados e atrás 
de você.



 Sua temperatura será aferida com 
o uso de equipamento à distância. 
Caso sua temperatura for igual ou 
superior a 37,2ºC, você será orienta-
do a procurar auxílio médico e seu 
acesso será impedido.

 Não faça contato físico com as pes-
soas – cumprimente e converse a 
distância.

 Quando seu acesso for autorizado, 
você poderá entrar e apenas obser-
var a mezuza. Não é necessário, nem 
recomendado, que você a toque ou 
a beije.



Durante as 
rezas e atividades

 A sinagoga providenciará uma nova 
disposição de mesas e cadeiras para 
garantir o distanciamento de, pelo 
menos, 2 metros de outras pessoas 
(em todas as direções).

 Se você for à sinagoga com algum 
familiar que mora na mesma casa 
que você, solicite ao rabino para co-
locá-los juntos em um espaço reser-
vado para esses casos.

 Além do seu recipiente individual 
de álcool em gel 70%, a sinagoga ins-
talará dispensadores em pontos es-
tratégicos para seu uso. 
Mantenha as mãos 
sempre higieniza-
das e lembre de 
NUNCA tocar a 
boca, o nariz ou 
os olhos.



 Lembre-se de utilizar a máscara 
durante todo o tempo. Não haverá 
a necessidade de retirá-la, nem por 
um curto espaço de tempo, durante 
todo o seu período na sinagoga ou 
fora dela.

 A sinagoga não compartilhará obje-
tos, portanto, leve seu próprio sidur, 
kipá, talit e tefi lin. Caso não tenha 
algum desses itens, você poderá so-
licitar à entidade que lhe empreste 
para levá-los para casa e devolvê-los 
apenas após o fi m da pandemia.

 Netilat Yadayim: a sinagoga dispo-
nibilizará copos descartáveis para a 
realização de Netilat Yadayim. Reti-
re seus copos, realize o ritual e des-
carte imediatamente os copos em 
lixeira específi ca.



 Durante as rezas, permaneça no seu 
lugar. Não haverá interações físicas 
como cumprimentos.

 Quando o Sefer Torá for retirado do 
Aron HaKodesh para leitura, ele não 
circulará entre o público para ser 
tocado. O Sefer será levado direta-
mente à mesa para leitura. A prática 
de beijar o tsitsit não deve ser feita, 
frente ao uso da máscara.

 Aliá Latorá – as pessoas que forem 
convidadas para subir à Torá deve-
rão chegar próximos ao Sefer – 1 
metro, mas não deverão tocá-lo nem 
o beijar. Apenas olhar a distância as 
palavras escritas no Sefer e pronun-
ciar as brachot.

 Birkat Cohanim - se você é Cohen, 
a sinagoga reservará assentos pró-
ximos ao Aron HaKodesh, com as 
mesmas regras de distanciamento, 
para minimizar a movimentação 
dos Cohanim durante as rezas.

 Verifi que com a sua sinagoga se a 
Mikvê estará em operação. Caso po-
sitivo, será feita através de agenda-
mento, uma pessoa de cada vez com 



a higienização antes e após cada uso 
e sem empréstimos de utensílios ou 
produtos para banho.

 Não é recomendado qualquer tipo 
de refeição ou kidush na sinagoga 
para evitar aglomeração de pesso-
as, compartilhamento de objetos e, 
principalmente, pela necessidade de 
retirada da máscara para alimenta-
ção. 

A saída da sinagoga
 Continue usando sua máscara de 

proteção.
 Quando as rezas terminarem, a si-

nagoga terá organizado uma saída 
escalonada de pessoas para evitar 
aglomerações e garantir o respeito 
ao distanciamento mínimo de 2 me-
tros.



 Não pare próximo da entidade para 
aguardar alguém, saia e vá direta-
mente ao seu destino.

 Não deixe objetos na sinagoga. Leve 
seu sidur, talit, tefi lin e kipá com 
você, a não ser que a sinagoga orga-
nize espaços para guarda individual 
de objetos identifi cados. 

 Se você utilizou algum objeto des-
cartável na sinagoga, não o deixe 
abandonado. Descarte-o imediata-
mente após seu uso em lixeiras que 
serão disponibilizadas.

 Na hora da despedida, faça-o bre-
vemente, respeitando os 2 metros 
mínimos de distanciamento e sem 
contato físico.

Caminho para casa
 Não tire a máscara, ela será funda-

mental por todo o caminho de volta.



 Se for a pé, prefi ra não se aproximar 
de grupos para caminhar juntos. 
Respeite a distância de, pelo menos, 
2 metros para todos os lados, mes-
mo em áreas externas.

 Se for de carro, não dê nem peça ca-
rona. Caso pegue um taxi ou carro 
por aplicativo, sente no banco de 
trás, distante do motorista e peça 
para deixar as janelas abertas ao in-
vés de ar condicionado. Dê prefe-
rência para pagar pelo aplicativo do 
celular. Evite utilizar dinheiro.

Chegada em casa
 Dê preferência ao uso de escadas. 

Caso utilize o elevador, lembre-se 
de não tirar a máscara e procure uti-
lizá-lo preferencialmente sozinho 
ou com o menor número de pes-



soas, respeitando o distanciamento 
social. Essa regra não se aplica para 
membros da mesma família que 
morem juntos. Higienize novamen-
te as mãos após sair do elevador.

 Sem retirar sua máscara, deixe seus 
calçados do lado de fora de casa ou 
em local isolado dos ambientes co-
muns. 

 Higienize novamente as mãos antes 
de abrir a porta de casa.

 Se seu sidur, talit e tefi lin estiverem 
guardados em um plástico que pode 
ser higienizado, passe uma solução 
de álcool em gel 70% para limpá-lo 
e guarde-o.

 Higienize novamente as mãos e, en-
tão, retire a máscara pelas alças e a 
coloque imediatamente em um bal-
de contendo 1 litro de água e adicio-
ne 3 colheres (das de sopa) com água 
sanitária; caso as máscaras sejam co-
loridas, sugere-se substituir por sa-
bão em pó e/ou amaciante. Deixe de 
molho por, pelo menos, 40 minutos, 
após, coloque para secar. Se for des-
cartável, jogue em lixo apropriado.

 Recomenda-se tomar um banho.



Somos todos 

responsáveis 

pela nossa 

saúde e pela 

saúde dos 

outros.

Em caso de dúvida, 
procure orientação das 

autoridades rabínicas



Em caso de dúvida, 
procure orientação das 

autoridades rabínicas

Referências:

• Hospital Israelita Albert Einstein: http://
www.einstein.br/

• Blog do HIAE – Especial Novo Coronaví-
rus: https://vidasaudavel.einstein.br/coro-
navirus/

• Governo do Estado de São Paulo: COVID: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavi-
rus/
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Mantenha-se 
conectado

com a comunidade:

Federação Israelita do 
Estado de São Paulo – Fisesp 

Site: https://www.fi sesp.org.br/
Facebook e Instagram: @federacaosp

Email: comunicacao@fi sesp.org.br

Departamento de Segurança
Comunitária – DSC/FISESP
Facebook e Instagram: @dscdafi sesp


