Protocolo de Segurança do evento
Formato do evento:
Evento presencial somente para convidados com duração de 4h/dia
com o objetivo de apresentar os resultados de pesquisa e visita de
ensaios a campo, com foco em avaliar os tratamentos de fungicidas
para o controle de doenças, seguido de discussão técnica cientifica
sobre o manejo de doenças na cultura da soja. O evento será realizado
no CAD (Centro de Aprendizagem e Difusão) de cada cidade
(Primavera e na Serra da Petrovina).
Inscrição: Online pelo site da Fundação MT
Público: 50 pessoas por período.
Condução do evento:
Toda e qualquer pessoa que chegar ao evento será direcionado ao
estacionamento e em seguida será dirigido ao espaço de inscrição do
evento para fazer o check in do evento, onde estará disponível água
e sabão para lavar as mãos e ainda álcool em gel e máscara
descartáveis para aqueles que esquecerem de levar.
O espaço da abertura do evento será dividido em grupos de 15
pessoas. As cadeiras ficaram separadas com de 1,5m de cada cadeira
e higienizadas a cada rodada de abertura.
Na sequencia o grupo será direcionado para o campo e serão
orientados a manter o distanciamento social.
O evento será 100% conduzido e fiscalizado pela nossa equipe
de campo para manter o protocolo de segurança e a organização do
evento.

Alimentação para o público:
Período da manhã ou a tarde: Lanche e frutas embalados de forma individual
com a equipe da organização servindo.
Alimentação para Público, Patrocinadores e Funcionários Fundação
MT:
Almoço: Individual com refrigerante ou água com a equipe da organização
servindo. O local terá mesas com o distanciamento de 1m das outras mesas.
Carta de liberação do evento pelo Município de Primavera e Pedra Preta
serão solicitadas.
*Em todas as cidades neste momento está liberado os eventos respeitando as
medidas de segurança, porém ficou alinhado de a Fundação MT voltar a
tratar o assunto em janeiro antes da realização dos eventos.

*30 dias antes do eevnto teremos uma nova consulta com os
municípios envolvidos para entender se mantemos o evento mesmo
com o público menor e com o protocolo de segurança ou se teremos
que fazer o evento no formato online.

OBS. Devido a pandemia a Fundação MT mudou o formato do evento
presencial. Alterando o tamanho, formato, quantidade do público e
quantidade de patrocínio, com o objetivo de trazer mais segurança,
tranquilidade, conforto e qualidade na informação a todos os
envolvidos. Entendemos que todos juntos e cada um fazendo a sua
parte teremos um excelente evento de campo difundindo a
informação.

