Regras de Visitação à JPR 2022
•
A visitação à exposição técnica da 52ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2022) é gratuita e
permitida aos profissionais que atuam no setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, tais como
médicos, administradores hospitalares e de clínicas, especialistas em TI, engenheiros, gestores, médicos
veterinários, entre outros.
•
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Há quatro possibilidades de um profissional visitar a exposição técnica da Jornada:
Como convidado de uma empresa expositora;
Como convidado da SPR;
Se cadastrando previamente no site da JPR;
Se cadastrando diretamente no Transamerica Expo Center durante a JPR 2022.

•
A Exposição Técnica da JPR 2022 estará aberta à visitação do dia 28 a 30 de abril de 2022, das 10h
às 18h30, e no dia 1º de maio de 2022, das 10h às 12h30.
•
No dia do evento, todos os visitantes devem passar pelo Totem de Atendimento de Visitantes,
apresentar um comprovante de atuação profissional no mercado de Diagnóstico por Imagem e um
documento válido com foto (RG, carteira de habilitação ou carteira profissional – CRM, etc.). Além disso,
devem cumprir algumas medidas de segurança, entre elas apresentar comprovante do ciclo de vacinação
completo para a covid-19; permitir que seja aferida sua temperatura na entrada do pavilhão; se
comprometer, em caso de sintomas de gripe e/ou outros compatíveis com a covid-19 em até 7 dias antes
do evento, a não participar presencialmente, mesmo tendo testado negativo para covid-19; usar máscara
durante toda sua permanência no evento.
•
Após passar pela secretaria, os visitantes recebem um crachá que dá acesso exclusivamente à
exposição técnica da JPR 2022; portanto, o visitante não tem acesso às atividades científicas do evento.
•
O crachá de visitante é de uso pessoal e intransferível, sendo obrigatório para acesso à área de
exposição técnica e uso do transporte oficial do evento. Havendo perda ou esquecimento do crachá, o
participante deverá arcar com uma taxa de R$ 100,00 para emissão de 2ª via. Essa condição é uma medida
de segurança irrevogável.
•
É vedado aos visitantes realizar qualquer atividade de promoção e/ou venda de produtos e/ou
serviços durante sua permanência na JPR, em toda área do evento, incluindo o estacionamento do TEC.
•
É proibida a entrada na exposição técnica da JPR de pessoas trajando bermudas, shorts, camiseta
regata, chinelo e outros trajes considerados inapropriados ao evento.
•
É proibida a entrada na área do evento da JPR de menores de 16 anos, mesmo acompanhados de
pais ou responsáveis. Essa norma atende a demandas de órgãos competentes da área.

•
É proibido filmar ou fotografar os estandes, produtos, e apresentações científicas exibidos em todas
as áreas da JPR.
Mais informações:
Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR)
www.jpr2022.org.br / inscricao@spr.org.br

