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ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA SEGURA 
PARQUES E ATRAÇÕES EM TEMPOS DE COVID 19 

 

 

1. Fica determinado o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os 

visitantes, seja em filas, bilheterias, etc.  

2. Todas as atrações e filas deverão receber demarcações para que os 

visitantes entendam facilmente onde devem ficar e dessa forma garantir o 

distanciamento social.  

3. Deverá ser organizada uma área de chegada para os visitantes e 

colaboradores disponibilizando álcool em gel 70 % para higienização das mãos 

e medidas para higienização das solas do sapato como um borrifador com 

álcool 70% ou tapete com desinfetante. Se possível, organizar uma área para a 

saída dos visitantes diferente da chegada. 

4. Os parques ficam obrigados a dispor de álcool em gel 70%, oferecido 

no ingresso dos visitantes e disponibilizado em todos os locais do parque: 

posições de atendimento, entrada, banheiros  e áreas comuns. 

5. O estabelecimento deverá realizar a aferição da temperatura corporal 

dos colaboradores e de todos os visitantes na entrada, sendo proibido o 

ingresso por aqueles que estiverem com a temperatura corporal acima de 

37,8º, sendo vedada a frequência de pessoas que estejam apresentando 

sintomas como coriza, tosse, febre e mal-estar, orientando que procure o 

centro covid-19 mais próximos.  

6. Todas as pessoas deverão usar máscara de proteção  durante todo o tempo 

de permanência no estabelecimento , inclusive quando estiverem andando nas 

atrações.  

7. Reduzir a capacidade dos assentos nas atrações e equipamentos, para 

garantir o distanciamento. 

8. Os brinquedos das atrações deverão passar por higienização a cada 

uso e os visitantes serão separados por grupos, mantendo um assento ou dois 

de distância do outro grupo. Grupos familiares ou de amigos não serão 

separados.  

9. Deverá ser realizada a limpeza e posterior desinfecção, respeitado o 

tipo de material, nos locais de contato dos visitantes. Deverá ser feita a limpeza 

com água e sabão em toda sua extensão e em seguida, desinfecção com 

solução de água sanitária (2,0 a 2,5%) diluído a 1 colher de sopa para cada 1 

litro de água sobre as superfícies , equipamentos e demais pontos de contato.  
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10. Devido a grande extensão dos locais recomenda-se a utilização de 

borrifadores para aplicação da substância desinfetante. Todo o procedimento 

de higienização deverá ser feito com o uso de EPIs: proteção para os olhos, 

luvas e máscaras.  

11. O parque deverá operar com capacidade de público reduzida: taxa 

máxima de 50% (cinquenta por cento) de ocupação e horário de funcionamento 

estará limitadas há 6 horas diárias. Recomendado que os visitantes deverão ter 

visita agendada para que não se exceda a capacidade limite do dia. 

12. Recomendado que sejam priorizados os pagamentos sem contato 

manual ou compra pela internet para evitar o contato. Recomendado que seja 

incentivada a venda de ingressos on - line para evitar filas nas bilheterias. 

13. As máquinas para pagamento com cartão devem ser protegidas com 

filme plástico e higienizadas após cada utilização.  

14. Recomendado que sejam feitas alterações no layout e na disposição 

dos equipamentos, sempre que necessário, para manter o distanciamento 

entre visitantes. 

15. Não recomendado o funcionamento de atrações com interações entre 

os visitantes, as quais não possibilitem condições para o distanciamento social, 

assim como atrações onde não se consiga fazer a higienização de todo o 

equipamento a cada ciclo, como piscina de bolinhas e camas elásticas.  

16. Os bares e restaurantes existentes nos parques deverão seguir as 

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

retomada dessas atividades.  

17. Os artistas e personagens deverão evitar fotos e abraços, para terem a 

sua segurança garantida. 

18. No caso de piscinas, deverá ser mantida a cloração adequada. 

Segundo especialistas, as características do COVID19 fazem com que ele seja 

sensível ao cloro usado nas piscinas. A quantidade aplicada na água é 

suficiente para romper as membranas que envolvem o vírus e assim, eliminá-

lo. A OMS recomendou que o nível de cloração de 15mg.min/ litro seja 

suficiente para matar vírus não envelopados como poliovírus, rotavírus e para 

um virus envelopado como Covid-19, seria desativado em níveis ainda mais 

baixo.  

19. Deverá ser realizado treinamento intensivo com os colaboradores sobre 

as regras de distanciamento iniciando este processo antes da reabertura, bem 

como no acompanhamento e supervisão durante todos os dias de operação do 

estabelecimento. 
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20. Deverão ser instalados elementos de sinalização informativos de modo 

a orientar os colaboradores e visitantes sobre os procedimentos de 

higienização das mãos, uso de máscaras e distanciamento social. 

 

21. Os bebedouros deverão ser desativados totalmente, para evitar 

qualquer tipo de contato entre os visitantes nesses equipamentos. 

 

22. Banheiros: o estabelecimento deverá disponibilizar nos banheiros papel 

higiênico, lavatório com água corrente, sabão líquido, álcool em gel ou líquido a 

70%, papel toalha e lixeiras acionadas a pedal; deverão ser limpos e 

desinfetados todas as superfícies do banheiro, incluindo pisos, pias e vasos 

sanitários pelo menos a cada 2 horas; recomendado o uso de assento 

descartável.  
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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) 

 

 


