
3º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DO
PRÊMIO PROTAGONISTA 2021

ALTERA  O  REGULAMENTO  PARA  CONCESSÃO  DO  PRÊMIO
PROTAGONISTA 2021.

O  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Paraná,  no  uso  de  suas
atribuições legais, de acordo com o Regulamento para Concessão do Prêmio
Protagonista 2021, publicado em 09 de fevereiro de 2022, em concordância com
a Decisão Coren PR Nº 048/2022, resolve:

Em concordância  com o Decreto  Municipal  da  Prefeitura  Municipal  de
Curitiba  Nº  420/2022  que  dispõe  sobre  medidas  restritivas  a  atividades  e
serviços para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública,  de acordo
com o quadro epidêmico do novo Coronavírus (COVID-19) e a situação de Risco
de  Alerta  –  Bandeira  Amarela,  conforme  Protocolo  de  Responsabilidade
Sanitária  e  Social  de  Curitiba.  A  presidente  do  Conselho  Regional  de
Enfermagem em uso de suas atribuições legais, revoga os seguintes artigos do
Regulamento:

Art. 16 – Todos os participantes, convidados, equipe de apoio, STAFF e demais
pessoas  que  estarão  nas  dependências  do  espaço  do  evento,  deverão
apresentar, no ato da recepção documento de identificação com foto e resultado
impresso  de  exame  PCR  Antígeno  COVID  com  laudo  “NÃO  REAGENTE”
realizado no máximo 48h antes do horário que antecede o início do evento.

Art. 18 – Não terá acesso ao espaço do evento: 
II – Participantes, convidados, equipe de apoio, STAFF e demais pessoas que
não atenderem em sua totalidade os Artigos 14 e 15 deste regulamento; 
III  –  Qualquer  pessoa  que  não  tenha  realizado  o  teste  PCR Antígeno  para
COVID19 em até 48h que antecedem ao início do evento; 
IV  –  Qualquer  pessoa  que  esteja  com  resultado  de  teste  PCR  Antígeno
“REAGENTE” para COVID19.

O Inciso I e o Parágrafo Único do artigo 18 do referido Regulamento mantém
sem nenhuma alteração e com sua devida validade,  devendo ser  respeitado
para a realização do evento.

Ainda, neste mesmo regulamento, resolve alterar o artigo abaixo:

Onde se lê:

Art. 17 – O uso de máscara de proteção facial é de caráter OBRIGATÓRIO nas
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dependências  do  espaço  do  evento  e,  o  participante,  convidado,  equipe  de
apoio,  STAFF  e  demais  pessoas  que  não  estiverem  de  posse  da  mesma,
devidamente posicionada no rosto, cobrindo nariz e boca, não será permitido
sua entrada e circulação no espaço.

Leia-se:

Art. 17 – O uso de máscara de proteção facial é de caráter FACULTATIVO nas
dependências do espaço do evento.

Parágrafo  Único  –  Ao participante,  convidado  ou  STAFF  que  apresentar
quaisquer  sintomas  respiratórios/gripais,  torna-se  OBRIGATÓRIO o  uso  de
máscara de proteção facial, devidamente posicionada no rosto, cobrindo nariz e
boca, durante todo o evento.

Este termo de retificação entra em vigor a partir da data de sua publicação.

RITA SANDRA FRANZ
COREN/PR 63.374

Presidente
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