
 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CORONAVIRUS 

 

 
Siga as recomendações de afastamento social estabelecidas pelo Governo do 

Estado de São Paulo.  

 

Fique em casa se estiver gripado ou resfriado. Será um prazer receber você numa 

próxima ocasião. 

 

Use máscara todo o tempo e mantenha sempre a distância de 1,5 m das 
outras pessoas. 
 

Sempre siga as instruções de nossos funcionários e dos cartazes informativos. 

 
Atualmente, teatros, não são locais de encontro. Por favor, venha sozinha(o) ou 

com outra pessoa que more na mesma casa. 

 

Compre seu ingresso com antecedência pela página da Ticket Fácil, imprima-o em 

casa ou traga-o  no  aplicativo para celular. 

 

Caso não seja possível, pague o ingresso na bilheteria com cartão de crédito ou de 

débito. Para o atendimento presencial a bilheteria terá horários diferenciados e não 

abrirá na hora do evento, confira os horários nos canais oficiais. Evite compra 

com dinheiro. 

 

Após o fechamento da bilheteria será possível comprar o seu ingresso apenas pela 

internet, na página da Ticket Fácil, que ficará disponível até o horário do espetáculo.  

 
Venha ao teatro, somente 30 minutos antes do início do espetáculo. 

  

Tenha calma, seu ingresso será verificado visualmente por um de nossos 

funcionários, respeitada a distância mínima de 1,5 m, após a medida de sua 

temperatura que não deve estar acima de 37,5°C. 

 

Imprescindível passar o álcool em gel em suas mãos. 

 

Não traga alimentos e bebidas (água e outros), eles não serão permitidos e por 

esta razão também não teremos venda de alimentos no Teatro Vitória.  

 
Use o toalete antes do início do espetáculo evite se locomover sem necessidade 

no espaço. Lave bem as mãos e use álcool em gel, disponível em uma das 

estações espalhadas pelo teatro . 

 
Saia do teatro, imediatamente após o espetáculo, usando a rota indicada pelos 
funcionários. 
 
Não será permitido subir no palco após o espetáculo. 
 
Não será permitido tirar fotos do elenco ou artista antes ou após o espetáculo.  

 
Seja gentil e paciente. Queremos que você tenha um momento especial em nosso 

teatro. 


