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REUNIÕES E EVENTOS

Abidjan, Costa do Marfim

Muçulmanos no bairro de Adjame participam de orações 
para comemorar o fim do Ramadã.
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Sinalizações verticais e barreiras nos pontos 
de entrada para indicar “Somente tráfego 
local” ou “Via fechada”; sinalizações verticais 
de desvio conforme necessário

Sinalizações no solo para indicar requisitos 
físicos de distanciamento, conforme 
necessário para reuniões maiores
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Implementar fechamentos de ruas 
totais ou parciais para fornecer espaço 
ao ar livre para reuniões culturais, 
religiosas ou cívicas.

CONTEXTO 
• Ruas residenciais, corredores ou ruas de pedestres de 

baixo volume.
• Ruas comerciais ou outros corredores sem transporte 

público.
• Ruas de várias faixas com baixos volumes de veículos
• Parques de estacionamento da cidade ou da 

organização e garagens ao ar livre.
ETAPAS PRINCIPAIS
• Instalar barreiras de tráfego temporárias e sinalizações 

verticais de “Somente tráfego local” ou “Via fechada” que 
correspondem ao tipo de fechamento.

• Identificar agentes locais e da administração para 
instalação e monitoramento de barreiras durante os 
eventos.

• Garantir o acesso a entregas essenciais e veículos de 
emergência.

CRONOGRAMA: Dias a uma semana.

DURAÇÃO: Horas, dias, semanas.
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Longview, TX, EUA

A turma da Escola Católica St. Mary's de 2020 formou seus 
sete graduandos em uma cerimônia limitada. 
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• Criar/alterar e divulgar aplicativos simples para permitir que instituições culturais, 
religiosas e cívicas implementem fechamentos conforme necessário. Usar aplicativos para 
antecipar as necessidades de gerenciamento de ruas. Incluir quaisquer necessidades, 
responsabilidades e custos de saneamento, de acordo com os planos de gerenciamento de 
eventos típicos.

• Estabelecer e divulgar critérios específicos de fechamento, incluindo: volumes e velocidade, 
jurisdição, disponibilidade de outros espaços ao ar livre, presença de rotas de transporte 
público ou de bicicleta, uso de área adjacente, frequência, tempo etc. Ser claro sobre os tipos 
de instituições elegíveis para o uso temporário das ruas. 

• Divulgar opções para fechamentos e eventos por meio de grupos culturais, igrejas, 
associações de bairro ou outras organizações distritais de moradores e grupos empresariais.

• Consultar proativamente artes locais, cultura e calendários de eventos e feriados da 
vizinhança para envolver os grupos interessados.

• Fazer parceria com grupos de interesse, apoiadores e organizações de auxílio mútuo para 
distribuir mensagens. 

• Entrar em contato com grupos comunitários para identificar os principais obstáculos ou 
problemas que afetam a sensibilidade cultural, o desenho, a programação ou a seleção do 
segmento da rua.

• Usar os critérios estabelecidos durante o planejamento para confirmar cruzamentos/ruas 
para fechamento total ou parcial do tráfego de veículos.

• Colocar segregação leve para bloquear parcialmente as ruas e indicar uso restrito e velocidades 
mais baixas onde ocorrem os fechamentos parciais (10 a 15 km/h).

• Usar sinalização vertical temporária de “Somente tráfego local”, “Via fechada” ou “Novo 
padrão de tráfego adiante”, que pode ser anexada a cavaletes, se necessário.  

• Instalar sinalizações horizontais de superfície para delinear o distanciamento físico 
(onde aplicável).

• Considerar outros materiais e elementos de controle de tráfego que possam responder ao 
tipo de reunião (áreas de embarque/desembarque, áreas de preparação de eventos etc.).

• Critérios-chave: realizar contagens periódicas de “horário de pico” e observação empírica 
para garantir a observação do distanciamento físico seguro.

• Monitorar e relatar quaisquer deficiências de controle de tráfego (sinalizações verticais, 
barreiras etc.).

• Garantir que as diretrizes operacionais e de desenho estejam em conformidade com as 
diretrizes e padrões gerais de saúde locais, estaduais e nacionais.

Planejamento

Engajamento

Desenho + 
Implantação 

Monitoramento 

Cidade de Nova York, NY, EUA

Os convidados do casamento mantêm distâncias físicas 
adequadas em uma cerimônia de casamento ao ar livre, 
enquanto o Cartório Civil da cidade estava fechado.
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