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CARTILHA PROTOCOLO COVID-19 
Retorno das atividades da IPJóquei 

 

Teresina/PI, 30 de julho de 2020 

 

1.   Escopo 

De acordo com o Decreto n° 19.922, de 16 de julho de 2020, do Município de Teresina, no seu 
Anexo IV - Protocolos Específicos para a Reabertura Econômica do Município de Teresina, e as 
decisões tomadas pelo Conselho da Igreja Presbiteriana do Jóquei (IPJóquei), segue a Cartilha do 

Protocolo Covid-19 da IPJóquei. 

 

1.1. Objetivo 

A Cartilha tem como objetivo informar as medidas de proteção adotadas para o retorno das 
atividades da IPJóquei, preservando a saúde de todos os membros e visitantes da igreja, além de 
comunicar como a igreja funcionará nas primeiras fases do processo de reabertura dos 
estabelecimentos do Município de Teresina/PI.  

 

2. Funcionamento da Igreja 

A partir do dia 2 de agosto de 2020, a IPJóquei funcionará nos seguintes horários: 

 Escola Bíblica Dominical (EBD): de 9 às 10 horas; 

 Culto Matutino: de 10:10 às 11 horas; 

 Culto Vespertino: de 18 às 19:30 horas. 

 

Tanto as EBDs como os cultos matutinos e noturnos serão presenciais (no Blue Three Hotel - 
auditório Poty) e transmitidos ao vivo pelo canal da IPJóquei no YouTube. A pregação do culto 
matutino será a mesma do culto noturno, assim os membros e visitantes poderão escolher qual 
turno participarão. Essa medida foi adotada para acolher o maior número de membros e visitantes 

de maneira segura e sem aglomerações. 

 

De acordo com o Decreto, não poderão participar das celebrações, nesse primeiro momento, os 
menores de 12 anos, e recomenda-se que as pessoas inseridas no grupo de risco continuem a 
assistir virtualmente.  

 

O gabinete pastoral continuará sendo virtual. 

 

Reuniões de oração da IPJóquei acontecerão a cada 15 dias, presencialmente, em local a ser 
definido e a depender da estrutura do local, que deverá permitir o cumprimento das normas de 

segurança exigidas. 

 

As reuniões da UPA, UMP e da SAF poderão ser presenciais em local a ser definido por cada 

diretoria, desde que respeitem todas as medidas de segurança. 
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2.1. Medidas de segurança  

 Uso obrigatório de máscara facial; 

 Afastamento social com distância mínima de 2 m; 

 Disponibilização de sabão e água ou álcool em gel ou líquido 70% para a higienização das 

mãos; 

 

3. Medidas de segurança adotadas no hotel 

A IPJóquei instrui que os membros e visitantes que estiverem apresentando algum dos sintomas 
da Covid-19 (tosse, problema respiratório, cansaço, dor de cabeça, dor de garganta, etc.) 
abstenham-se de participar presencialmente e assistam a EBD e culto ao vivo pelo canal da igreja 
no YouTube. Aos membros que foram acometidos pelo Covid-19 e ainda estão na fase de 

quarentena (14 dias), também devem participar apenas virtualmente. 

 

Para os demais membros e visitantes, seguem as regras abaixo: 

 O acesso dos membros e visitantes para o auditório Poty será apenas pela entrada principal 
do Blue Three Hotel (pela rua Taumaturgo de Azevedo), onde estão instaladas todas as 

medidas de proteção contra o Covid-19; 

 O uso de máscara facial é obrigatório para todos durante toda a duração da celebração da 
liturgia, inclusive os celebrantes e os músicos da IPJóquei; 

 O hotel organizará a disposição das cadeiras para a realização das celebrações de acordo 
com o seu protocolo interno, dessa forma é vetado aos membros e visitantes a 

reorganização dos assentos, inclusive para pessoas da mesma família; 

 Está permitido o uso de garrafas de água dentro do auditório Poty. Os membros e visitantes 
levem a garrafa abastecida de casa; 

 É proibido o consumo de alimentos dentro do auditório Poty, exceto o momento da Santa 

Ceia; 

 Durante a Santa Ceia, os membros e visitantes que poderem participar, devem retirar a 

máscara apenas para tomar o vinho e comer o pão, evitando os diálogos; 

 Os dízimos e as ofertas a serem depositados no gazofilácio devem ser previamente 

guardados em envelope; 

 Salvo aqueles que tiverem dificuldades de locomoção, é recomendado o uso da escada para 
o acesso do auditório Poty;  

 Os boletins serão digitais e disponibilizados através do WhatsApp; 

 A IPJóquei recomenda que os membros e visitantes utilizem sapatos fechados, cabelos 

presos e não façam uso de acessórios; 

 Devem ser evitadas rodas de conversa que gerem aglomerações antes e após a realização 

da EBD e dos cultos.   

 

 

Contamos com a colaboração de todos para prestarmos culto ao nosso Deus de forma segura! 

 

 

Em Cristo, 

Igreja Presbiteriana do Jóquei 

 


