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MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS –SARS COVID-19 

PROCEDIMENTOS GERAIS E COLABORADORES 

 

1. Observar a condição de saúde dos colaboradores antes do início das 

atividades, inclusive com a aferição de temperatura corporal, e nos casos de 

febre e/ou sintomas respiratórios, estes deverão ser orientados a procurar uma 

unidade de saúde seguindo as orientações das autoridades de saúde local. 

2. Na ocorrência de colaboradores com confirmação do diagnóstico de infecção 

pelo novo coronavírus (COVID-19), afastá-lo conforme recomendação médica. 

3. Treinar todos os colaboradores dos diferentes setores sobre o SARS-CoV2 

(COVID-19), quanto a origem, sintomas, prevenção e transmissão da doença e 

as medidas de prevenção básica à COVID-19, como a higiene das mãos, o 

distanciamento social, as normas de evitar tocar olhos, nariz e boca e etiqueta 

respiratória. 

4. Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) para limpeza e desinfecção 

dos ambientes. 

5. Ao chegar, o colaborador deve fazer a higiene pessoal e vestir-se e calçar os 

sapatos do uniforme que não poderão vir calçados de casa. A mascará deverá 

estar sempre ajustada a face. 

6. É terminantemente proibido sair da empresa com uniforme e sapato de 

trabalho, mesmo em horário de intervalo ou para solucionar problemas para a 

empresa . 

7. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o turno de trabalho. Para 

colocação da máscara na hora da troca, as mãos deverão ser higienizadas 

antes e depois de vestí-las. 

8. Orientar os colaboradores que, ao final de suas atividades, os utensílios 

utilizados na limpeza e desinfecção de todos os ambientes, bem como as luvas 

de borracha e EPI utilizados devem ser limpos e desinfetados com desinfetante 

a base de cloro ou outro desinfetante para essa finalidade, desde que seja 

regularizado junto à ANVISA. 

9. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para a 

atividade exercida e em quantidade suficiente. Caso a atividade não possua 

protocolo específico deverá ser fornecido, no mínimo, máscara individual. 

10. Os EPI não reutilizáveis devem ser descartados em saco plástico para 

resíduos, lacrado antes de sair do quarto e desprezado conforme orientação de 

coleta do município. 



11. Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, 

como EPI, fones, aparelhos de telefone, e outros, fornecendo esses materiais 

para cada trabalhador. 

12. Os responsáveis pelos procedimentos definidos no POP para limpeza e 

desinfecção devem utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de 

acordo com o grau de risco potencial do ambiente a ser higienizado (gorro, 

máscara, avental, protetor ocular ou da face, botas impermeáveis e luvas de 

borracha). 

13. Deve-se evitar tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar 

a boca. 

14. Deve-se lavar as mãos com frequência e, principalmente, depois de: Manusear 

celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, botões de elevador, corrimões e 

outras superfícies e ir ao sanitário. Na impossibilidade de lavar as  mãos, 

utilizar o álcool 70% com frequência e sempre que tocar superfícies que 

possam estar contaminadas. 

15. As máscaras devem ser feitas nas medidas corretas, cobrindo totalmente a 

boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais. Também é importante que a 

máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser manipulada durante o 

uso. Deve-se lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada. 

16. As máscaras reutilizáveis devem ser feitas de algodão, em tecido duplo, e 

entregues em número suficiente para que a troca seja feita no máximo a cada 4 

(funcionários em geral) ou 2 horas (manipuladores de alimentos). 

17.  Antes de colocar a máscara assegurar que ela esteja em condições de uso 

(limpa e sem rupturas). 

18. De acordo com o porte e o número de colaboradores, a higiene das máscaras 

deve ser feita preferencialmenteno local. Caso a higiene seja realizada pelos 

colaboradores, em suas residências, deve-se disponibilizar o procedimento e 

reforçar a importância de seu cumprimento. 

19. Aparelhos eletrônicos como celulares, ipod , ipad estão proibidos de 

ingressarem nas áreas de produção, armazenamento e consumo de alimentos. 



MEDIDAS  DE SEGURANÇA  RELACIONADAS AOS AMBIENTES EM 

GERAL 

 
20. Disponibilizar desinfetantes, como o álcool líquido ou gel a 70% para as mãos, 

nos principais pontos dos meios de hospedagem, perto de superfícies e objetos 

frequentemente tocados, como na entrada, perto de corredores, próximo de 

corrimãos de escadas, sanitários, ao lado de telefones e computadores de uso 

comum, recepção e portas de áreas comuns. 

21. Manter os ambientes arejados, dando preferência à ventilação natural. 

22. Instalar cartazes sinalizadores em locais relevantes de maior fluxo de pessoas, 

lembrando aos clientes, colaboradores terceirizados e funcionários sobre, pelo 

menos, o distanciamento social obrigatório, a necessidade do uso contínuo de 

álcool gel 70% e o uso adequado de máscaras. 

23. Garantir a higiene de mãos e disponibilizar pias devidamente abastecidas com 

água, sabão líquido neutro e álcool gel 70%, papel toalha, lixeira com tampa 

sem acionamento manual e procedimento de higiene visível. 

24. As pias têm que estar obrigatoriamente disponíveis nas áreas de manipulação 

de alimentos, nos banheiros de funcionários e nos banheiros para clientes. 

25. Seguir as orientações de higienização das mãos, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que devem estar disponíveis próximo as pias de 

higiene de mãos. 

26. Aumentar a frequência de higienização de todos os ambientes com solução 

desinfetante, utilizando-se produtos à base de cloro, como o hipoclorito de 

sódio a 1%, quaternário de amônio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante 

para essa finalidade, desde que seja regularizado junto à ANVISA. 

27. Os dispensadores de água que exigem aproximação do usuário para ingestão, 

devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento 

apenas do dispensador de água para copos descartáveis. Caso seja solicitado, 

os estabelecimentos deverão somente fornecer copos descartáveis. 

28. Avaliar a higiene do sistema de ar condicionado – verificar se a frequência está 

de acordo com a indicação dos fabricantes ou responsáveis pela manutenção e 

se toda a documentação está adequada e disponível. Quando possível, evitar o 

uso de arcondicionado. Instale e mantenha filtros e dutos limpos. 

29. Organizar a chegada das pessoas e disponibilizar álcool em gel ou líquido 70%, 

para higienização das mãos. 



30. Evitar o uso de maçanetas deixando as portas permanentemente abertas ou 

fazendo ajuste de portas com sensores para abertura automática. 

31. Colocar placas de sinalização com orientações sobre como proceder a  

lavagem das mãos e a higiene respiratória; Se possível, considere reduzir o 

número de portas de entrada, para um melhor controle. Se a estrutura e o fluxo 

permitir, pode se considerar ter uma entrada e uma saída diferentes. 

32. Remover temporariamente jornais, revistas e livros do local para evitar 

infecções cruzadas. 

33.  Alterar os móveis e layout das áreas de convivência para facilitar o 

distanciamento social e eliminar pontos de contato desnecessários. 

34.  Diminuir a capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja 

possível minimizar o contato. 

35. Promover o distanciamento de 2m entre pessoas nas filas na entrada ou na 

saída. Se necessário, utilize adesivos no chão para demarcação da distância 

mínima. 

36. Aparelhos de telefone, mouses e teclados devem ser usados exclusivamente 

por um único colaborador, e devem ser desinfetados no início e ao fim de seu 

turno, no mínimo. Para facilitar a desinfecção, teclados de computadores e 

telefones podem ser cobertos com filme plástico, e trocados sempre que 

apresentarem qualquer ruptura ou defeito que dificulte a higiene. 

37. Desinfecção das chaves ou dos cartões de acesso (não utilizar chaveiros de 

madeira ou papelão – somente materiais que permitam a desinfecção). Após a 

desinfecção estas devem ser colocadas em um recipiente próprio, para a 

entrega. Desta forma, evita-se o contato com as mãos, mesmo desinfetadas, 

com o dispositivo após sua desinfecção. 

38. Aumentar a frequência de higiene dos banheiros, dando especial atenção à 

desinfecção de: maçanetas, dispensers de papel-toalha, sabão líquido, álcool 

gel, fraldário, alavanca ou acionadores de descargas de vaso sanitários / 

mictórios e interruptores. 

39. Não utilizar o sistema de auto serviço, visto que há alta possibilidade de 

contaminação entre hóspedes de portas de geladeiras, freezers e embalagens 

de produtos. 

40. Ao utilizar as áreas comuns devem ser obrigatoriamente respeitadas as regras 

de distanciamento de 2 m entre as pessoas e uso de máscara individual. 



41. Indicar a área apropriada para descarte de máscaras: lixeira exclusiva com 

pedal. Onde esta lixeira for colocada deverá haver um cartaz identificando-a e 

explicando sua funcionalidade. 

 
 

NORMAS PARA ÁREA DE MANIPULAÇÃO , PRODUÇÃO OU VENDA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS (CASO DISPONHA) 

 

42. Reforçar as boas práticas de cozinha e de higienização dos alimentos , 

principalmente os alientos crus. 

43. Realizar a desinfecção das embalagens primárias dos produtos com álcool a 

70% líquido através de borrifação e retirar todos os produtos das embalagens 

de papelão ou embalagens secundárias, fardos por exemplo , e descartar 

imediatamente estas. 

44. Após o recebimento, higienizar a bancada do recebimento e balança. 

45. Produtos como frutas, verduras e legumes,recebidos in natura , devem ser 

imediatamente encaminhados para realização da higienização adequada. 

46. Cobrir todo o alimento em espera de preparo ou prontos para servir. Não 

deverão ficar expostos. 

47. Colaboradores responsáveis pela realização das atividades de higienização de 

instalações, equipamentos e móveis dessa área, devem ser devidamente 

capacitados para execução das atividades e devem utilizar EPI adequados. 

48. Realizar a higienização, limpeza e desinfecção das bancadas de trabalho 

diariamente, pelo menos, antes de iniciar as atividades,a cada troca de turno e 

no final das operações. 

49. Realizar higienização das maçanetas de portas e equipamentos, pelo menos, 

no inicio e a cada final de turno e a higienização do piso a cada turno. 

50. Desinfetar todos os equipamentos e utensílios que entrarão em contato direto 

com os alimentos e que não forem sofrer a ação de calor como exemplo, 

cubas, potes e caixas plásticas , tábuas de corte, facas entre outras. 

51. Higienizar frequentemente as mãos, principalmente antes de iniciar as 

atividades. 

52. Lavar as mãos antes e após qualquer interrupção da atividade, ao tocar 

possível materiais contaminados como maçanetas, portas, tocar no rosto ou 

usar os sanitários. 



MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS A AMBIENTES E SERVIÇOS 

ESPECÍFICOS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 
53. As atividades de hospedagem de qualquer natureza devem observar as 

orientações constantes neste Protocolo e demais normativas vigentes a 

respeito das medidas de prevenção da COVID- 19. 

54. Fornecer ao hóspede, no momento da confirmação da reserva, documento que 

comprove a efetuação da reserva ou da contratação do serviço de 

hospedagem, para que este apresente na barreira sanitária de entrada na 

cidade e consiga permissão de ingresso. 

55. Ocupação maximo de 70% capacidade podendo ser flexibilizado conforme o 

cenario epidemiologico. 

56. Informar ao hóspede, no momento da reserva, que no caso de modificação das 

regras sanitárias, será garantido ao consumidor a utilização de sua reserva em 

datas futuras, nos termos da Medida Provisória nº 948 de 08 de abril de 2020. 

57. Ao utilizar as áreas comuns, corredores, escadas, recepção, pátios, decks e 

áreas de piscina devem ser respeitadas as regras de distanciamento de 2 m 

entre as pessoas. São exceções à exigência de distanciamento entre eles, 

membros da mesma família ou amigos viajando juntos, porém é obrigatória a 

utilização de máscaras individuais. Dispor de placas que informem essa regra. 

58. Remover dos quartos todos os itens que podem ser considerados supérfluos, 

como tapetes, almofadas, cabides em excesso, revistas, blocos de anotações, 

canetas e lápis. 

59. Alguns itens como ferro, tábua de passar roupa, travesseiros e cobertores 

extras, despertadores, cafeteira, chaleira e outros, também devem ser 

removidos e fornecidos apenas quando solicitados. 

60. O mesmo deve ser feito em relação aos snacks e itens do mini bar. Todos os 

itens disponíveis no meio de hospedagem podem ser organizados em menu 

plastificado que possa ser desinfetado. 

61. Tudo que estiver no quarto terá que ser trocado ou desinfetado entre um 

hóspede e outro; então, quanto menos itens, menor o trabalho, maior a 

segurança para os funcionários e hóspedes e maior a rapidez. 

62. Os controles remotos da TV, ar condicionado e TV a cabo devem ser 

desinfetados e envolvidos em filme plástico ou colocados dentro de sacos 

plásticos, facilitando as próximas desinfecções. 



 

63. No caso de estabelecimentos que possuem serviço de camareira, estabelecer 

um horário pré-definido para a limpeza e desinfecção dos quartos visando à 

organização da rotina dos hóspedes. Durante o horário de realização da 

limpeza, os referidos hóspedes não deverão permanecer no quarto. 

64. Não é recomendado realizar a higiene dos quartos e a troca de roupa de 

banho diariamente, deve ser realizada com frequência menor ou mesmo 

apenas no check-out do hóspede. 

65. De acordo com a disponibilidade de acomodações e de tecnologia, o meio de 

hospedagem deve determinar um adequado procedimento operacional para a 

higiene. 

66. Ao entrar nos quartos para a limpeza, abrir todas as janelas; se possível, deixe 

os quartos arejarem por algum tempo antes de proceder a limpeza e 

desinfecção. 

67. Utilizar uniforme completo e trocar o uniforme diariamente. 

68. Retirar a roupa de cama (que inclui cobertores, edredons e colchas) com 

cuidado, sem sacudir os tecidos, colocando-a em saco plástico, recipientes 

próprios ou carrinho, mantendo-os fechados. 

69. Roupas limpas devem ser mantidas completamente separadas das roupas 

sujas e colocadas sobre mesas e bancadas desinfetadas. 

70. Sempre que possível, as atividades com roupas limpas devem ser realizadas 

antes das atividades com roupas sujas. Os funcionários responsáveis devem 

sempre higienizar as mãos antes de sua manipulação. 

71. Equipamentos e superfícies da lavanderia, como painéis das máquinas de lavar 

e secar, ferros de passar e bancadas, devem ser desinfetados com maior 

frequência neste período, e um dispenser com álcool gel 70% deve estar 

disponível no local. 

72. As lavanderias terceirizadas devem comprovar que adotam os mesmos 

cuidados tomados com a prevenção da contaminação das roupas limpas,  

assim como de seus colaboradores. 

73. Realizar a higiene do piso e a desinfecção de todas as superfícies, móveis e 

objetos. 

74. Não é permitido que os quartos e banheiros sejam compartilhados, exceto 

por pessoas da família, amigos ou pessoas que estejam viajando em grupo. 



75. Academias, saunas, spa, salão de jogos, parquinhos e brinquedotecas devem 

permanecer fechados ou serem utilizados individualmente ou por grupos 

comuns (como a mesma família) mediante prévio agendamento, 

proporcionando a distribuição de hóspedes e o cumprimento do distanciamento 

social. 

76. Todos os equipamentos, móveis e utensílios devem ser devidamente 

desinfetados para que outros hóspedes possam usufruir da mesma estrutura. 

77. Para mais informações e recomendações deve-se atender aos respectivos 

documentos de retomada de cada segmento como academias e spas. 

78. Os bares e restaurantes existentes nos meios de hospedagem devem seguir as 

mesmas medidas de segurança publicadas na Resolução 003/2020, para 

retomada dessas atividades. 

79. No caso de trabalhar com serviço de alimentação, utilizar os serviços 

empratados (serviço à mesa, à la carte ou prato feito) priorizando o uso de 

serviço de quarto, em áreas externas ou com o afastamento protocolar, desde 

que a cada saída de grupos, as áreas utilizadas sejam higienizadas para o uso 

de outros hóspedes. 

80. Cadeiras e mesas serão dispostas a distância segura entre as pessoas de 

diferentes grupos de familia ou amigos viajando juntos. 

81. Caso realiize serviço de quarto, o garçom não deve acessar a unidade do 

cliente e a bandeja deve ser coberta para proteção dos produtos, entregando a 

bandeja na porta e ao término das refeições, os utensílios devem ser dispostos 

do lado de fora do quarto para que sejam recolhidos. 

82. Não utilizar o sistema de auto serviço, visto que há alta possibilidade de 

contaminação entre hóspedes de portas de geladeiras, freezers e embalagens 

de produtos. 

83. Não deve ser oferecido o serviço de manobrista ou carregador. Sempre que 

possível o hóspede deverá estacionar seu próprio carro e carregar sua 

bagagem. 

 
ORIENTAÇÕES A GERÊNCIA E AO CLIENTE 

84. Priorize processos de check-in e check-out on line ou crie formas para que 

estes processos sejam breves e evitem o contato entre hóspedes e 

funcionários da equipe de recepção. 

85. Será Priorizado o atendimento a idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 

todos que se apresentarem como grupo de risco. 



86. O hóspede deve ser estimulado a permanecer com suas chaves de acesso até 

o check-out, quando as mesmas também devem ser dispensadas em locais 

apropriados e posteriormente desinfetadas antes de serem guardadas. 

87. O serviço de carregamento de bagagens deve ser temporariamente suspenso 

em função da pandemia. Quando imprescindível, o carregador deve levar as 

bagagens até a porta do quarto separadamente. Pode usar luvas descartáveis 

ou desinfetar a bagagem na chegada dos hóspedes, especialmente nas alças. 

88. Restringir a permanência de hóspede nos ambientes de atividades coletivas 

(refeitórios, salas de convivência, etc.), devendo o mesmo utilizar máscara de 

pano. 

89. Orientar os hóspedes que evitem as áreas comuns de hotéis, pousada e 

similares, salvo quando a presença nestes locais for de extrema necessidade. 

90. Se um hóspede estiver com diagnóstico confirmado para COVID 19, não será 

permitida a permanência no meio de hospedagem. 

91.  Informar aos hóspedes sobre a proibição de realização de reuniões e eventos 

coletivos em suas dependências, para evitar aglomerações. 

92. Preferencialmente a troca de roupa de cama deve ser realizada pelo próprio 

hóspede. Em caso de impossibilidade física, será realizada pelo profissional 

designado. 

93. A entrega de delivery, produtos farmacêuticos e de higiene, dentre outros deve 

ser entregue diretaente ao hóspede. 

 
EVENTOS 

94. Até que a pandemia termine não há expectativa da retomada e realização de 

grandes eventos presenciais. No entanto, a partir do momento em que 

eventos menores ou híbridos possam ser realizados, deverão ser atendidas 

as medidas de segurança recomendadas nos protocolos específicos. 

95. Deverá ser evitada a entrada de pessoas não hospedadas e os hóspedes 

não poderão receber visitas ou promover aglomerações. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos 

procedimentos de prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de 

declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível  de  

sanções penais,sem exclusão das sanções administrativas e  civis  cabíveis.  Declaro 

estar ciente da a legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que a 

atividade a ser exercida observará com rigor toda a  legislação  sanitária  afeta,  

sobretudo, os regulamentos técnicos  específicos  editados  pelo  órgão  sanitário 

municipal de Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a 

qualquer tempo, toda  a  documentação exigida para o  funcionamento  da  atividade   e 

de prestar todas  as  informações  referentes  ao  funcionamento  do  estabelecimento 

para assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário 

municipal. Declaro que me responsabilizo  por  providenciar,  a  qualquer  tempo,  todas  

as adequações necessárias ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro 

comprometer-me com a preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de 

instalações, equipamentos, procedimentos e fluxos,  notadamente,  as  boas  práticas 

para o exercício da atividade e a adequada conservação dos produtos utilizados  .  

Declaro comprometer-me com o exercício da atividade em plena observância aos 

requisitos indispensáveis à proteção e preservação da saúde individual e coletiva.  

Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas 

sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou  impacto,  sujeitará  o 

estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de 

medidas complementares, entre as quais a cassação do licenciamento sanitário do 

estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à 

cessação e punição da irregularidade. 

 

NOME:___________________________________________  
 

ESTABELECIMENTO:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ENDEREÇO________________________________________ 

CNPJ:_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Assinatura:  Data  /____/_____ 
 

 
OBS; PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM) 

 


