SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E
DO MEIO AMBIENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
JARDIM BOTÂNICO DE JOÃO PESSOA BENJAMIM MARANHÃO

NOVAS REGRAS PARA VISITAÇÃO AO JARDIM BOTÂNICO
PROTOCOLO COVID-19
- Entrada e saída somente pela Avenida Do
Dom Pedro II, s/n;
- Será necessária a verificação da temperatura corporal de todos os visitantes no portão de
entrada. Não será permitido o acesso de pessoas com temperatura superior a 37,5°C;
- O acesso ao Jardim Botânico e suas atividades será exclusivamente por agendame
agendamento,
sendo limitado um agendamento por dia para cada pessoa, onde o ccontrole
ontrole será realizado
através doo número do CPF. O agendamento para menores de idade deve ser realizado por
um adulto responsável e, caso o menor não possua número de CPF
CPF,, o responsável poderá
p
incluí-lo
lo no seu agendamento. Será permitido até dois agendamentos de menores sem CPF
por um adulto responsável;
- Os ensaios fotográficos também deverão ser agendados, sendo limitado um agendamento
por dia para cada pessoa, onde o controle será real
realizado através do
o número do CPF. O
ensaio deverá ter um limite máximo de quatro pessoas, incluindo participantes e equipe
técnica;
- Traga sua água. Os bebedouros estão lacrados por medida de precaução;
- Todos os espaços de visitação com algum grau de conf
confinamento
inamento permanecem fechados
(Centro de Visitantes e Auditório);
- É permitido fazer piquenique/lanches somente no gramado indicados pelos condutores
do JBBM, respeitando o distanciamento social;
- O uso de máscara cobrindo boca e nariz durante a permanên
permanência
cia no JBBM é obrigatória,
sendo dispensada para crianças até os 3 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequ
adequado
ado de máscara de proteção facial,
conforme declaração médica ((Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020);
2020
- O distanciamento recomendado entre as pessoas é de 2 metros;
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- Higienize as mãos antes e depois de cada atividade;
- Siga a etiqueta respiratória
ratória em caso de tosse ou espirro, cobrindo nariz e boca com o
braço;
- Em caso de chuvas todas as atividades serão canceladas, por questões de segurança.
Neste caso, será de responsabilidade do visitante reagendar sua visita;
- Atenda às orientações das equipes do JBBM - elas foram treinadas para ajudar a proteger
a saúde de todos.

Direção do Jardim Botânico de João Pessoa
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