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ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA SEGURA 
PASSEIOS TERRESTRES EM TEMPOS DE COVID 19 

 

1. Toda empresa ou profissional desse ramo do turismo, seja ele membro da 

equipe ou prestador de serviço deverá cumprir rigorosamente as MEDIDAS 

BÁSICAS A SEREM ADOTADAS constantes neste documento.  

 

I - MEDIDAS BÁSICAS A SEREM ADOTADAS  

 

2. A gerência dos estabelecimentos deverá adotar uma atitude responsável para 

lidar com a ameaça à saúde da Covid-19. É necessário estar preparado, 

elaborar planos para cada departamento, baseados nas informações 

disponíveis neste documento. Quanto mais rápida for a resposta e mais 

pensamento crítico for utilizado, melhor o resultado.  

3. O cumprimento das medidas de prevenção e a eficácia delas deverão ser 

avaliadas com frequência para identificar e corrigir lacunas e adaptar o plano à 

experiência prática.  

4. Todas as equipes e prestadores de serviços deverão ser treinados pela 

empresa sobre as medidas a serem adotadas internamente bem como reforçar 

as medidas que podem proteger a saúde dos colaboradores. 

5. Atendimento preferencialmente on-line ou por telefone, evitando contato com 

os clientes na sede administrativa. 

6. Higienização correta das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e 

sabão, durante pelo menos 20 segundos ou usar desinfetante para as mãos 

que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos 

e esfregando-as até ficarem secas.  

7. Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço ou usar lenço de 

papel, o qual deverá ser imediatamente jogado no lixo; higienizar as mãos 

sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar; evitar tocar nos olhos, 

nariz e boca com as mãos. 

8. Conduta social: alterar a frequência e a forma de contato entre os 

trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando (quando possível) o contato 

próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho partilhados, reuniões 

presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas, devendo ser  

mantida a distância mínima de 1,5 m entre as pessoas. 
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9. Todos os dias o uniforme/fardamento deverá estar limpo e higienizado. 

10. Clientes, colaboradores e prestadores de serviço deverão usar máscaras de 

acordo com as exigências contidas nas normas vigentes. 

11. Deverá ser relembrado diariamente, aos colaboradores, todas as medidas 

preventivas em casa, no transporte público e no trabalho. 

12. O funcionário que apresentar qualquer sintoma compatível com a Covid-19, ou 

que seja diagnosticado como caso suspeito ou confirmado da doença deverá 

comunicar ao seu supervisor e ser orientado a procurar o Centro Covid-19 mais 

próximo , devendo ser afastado de suas atividades pelo período mínimo de 14 

(quatorze) dias conforme recomendação médica, sem, no entanto, comparecer 

ao local de trabalho.  

13. Deverá ser feita a aferição da temperatura de todos os funcionários e clientes. 

Caso o cliente esteja com temperatura acima de 37,8 graus, não deverá 

realizar o passeio. 

14. Deverá ser relembrado diariamente, aos colaboradores e prestadores de 

serviços, o fluxograma de ação para o caso de turistas que declararem e/ou 

apresentarem sintomas da Covid: pessoas que estejam apresentando sintomas 

como coriza, tosse, febre e mal-estar, deverão ser orientandas que procure o 

centro Covid-19 mais próximo.  

15.  As medidas de distanciamento social, juntamente com a higiene correta e das 

mãos e etiqueta respiratória, são as principais medidas para impedir a 

transmissão da Covid-19. Embora seja provável que os turistas já estejam 

familiarizados com essas medidas, eles deverão ser lembrados como uma 

forma de hospitalidade.  

16. Limpeza e desinfecção são processos diferentes. A limpeza é a atividade que 

remove sujeiras visíveis aos olhos (exemplo varrer e tirar o pó), já a 

desinfecção é um processo físico/químico capaz de eliminar a maioria dos 

organismos invisíveis, causadores de doenças (aplicação de produto 

sanitizante e permitir o tempo de ação).  

17.  Fatores que influenciam na eficácia da desinfecção, são eles: 

 Solução desinfetante com ação ineficaz (mal diluído ou diluído a mais 

de 48h); 

 Temperatura, PH, ação mecânica e tempo;  

 Limpeza prévia mal executada;  

 Tempo de exposição ao desinfetante insuficiente.  
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18. Limpar e desinfetar são processos separados e complementares, ou seja, um 

não ocorre sem o outro e realizáveis desde lavagem e desinfecção das mãos 

até superfícies, materiais e tecidos. 

19. É recomendada a adoção produtos de limpeza e desinfecção de linha 

profissional  autorizados pela ANVISA: 

 O mais comum é a base de hipoclorito de sódio.  

  Há também no mercado produtos saneantes com dupla função 

(limpeza e desinfecção) cuja base é quaternário de amônio ou peróxido 

de hidrogênio. Siga corretamente as instruções do fabricante para diluir 

e utilizar.  

  Para todos os tipos de saneantes a diluição e o tempo de ação são 

decisivos para a garantir a desinfecção.  

20.  A equipe deverá receber treinamento adicional na preparação, manuseio, 

aplicação e armazenamento desses produtos, bem como de cuidados com os 

EPI’s . 

21. Recomendada a prática de reuniões de alinhamento diárias, o uso da 

ferramenta Diálogo Diário de Segurança - DDS e o reforço de medidas para os 

colaboradores. 

22. Recomendada a orientação aos funcionários para que evitem conversas 

desnecessárias e informá-los sobre as atualizações diárias da situação da 

pandemia, inclusive sobre informações falsas.  

23. Recomendada a designação de um funcionário para ser o multiplicador 

responsável por repassar as informações aos colegas. Todo dia um 

colaborador diferente poderá ser o encarregado, isso reforça o espírito de 

equipe. 

24. Recomendada a manutenção do registro diário das ações e medidas 

importantes executadas com detalhes. Fazer o registro colabora para verificar 

a eficácia das ações e identificar possíveis ajustes necessários.  

25. O colaborador deverá ser o centro do cuidado por parte dos proprietários ou 

gerentes. A saúde física e mental dos funcionários deverá ter toda a atenção.  

26. Funcionários cuja atividade possa ser realizada remotamente deverão ser 

encorajados a trabalhar em regime de home-office, enquanto perdurarem as 

normativas governamentais sobre distanciamento social e riscos de contágio. 

27. Recomendado que trabalhadores ou clientes do grupo de risco, que são mais 

vulneráveis à Covid-19, como pessoas com doenças pré-existentes como: 

diabetes, hipertensão, obesidade, idade igual ou superior a 70 anos, 
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portadores de doença cardiovascular; doença pulmonar; câncer, além de 

doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos e 

os transplantados permaneçam em casa. 

28. É de suma importância estar atento a qualquer aumento incomum do 

absenteísmo (faltas ao trabalho) dos trabalhadores, principalmente os 

decorrentes de infecções respiratórias agudas, possivelmente causadas pela 

Covid-19. 

 

  II - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

  

29. Todos os veículos deverão efetuar lavagem externa diariamente. 

30. Todos os veículos deverão efetuar higienização interna à cada passeio com 

atenção especial aos objetos que são frequentemente tocados pelas mãos 

como assentos, cintos, barras de segurança, volante, câmbio, controles de 

multimídia, que deverão ser desinfetados com álcool a 70 % e tecido de 

limpeza pelos condutores. 

31. A higienização se dará em 02 etapas: 1º Limpeza das superfícies com sabão 

ou detergente neutro, para eliminar as sujeiras aparentes; 2º Desinfecção das 

superfícies com produtos eficazes recomendados (hipoclorito de sódio, 

quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio). 

32. Máquinas de pagamento devem ser higienizadas antes e após cada uso. A 

máquina para pagamento com cartão deverá ser protegida com filme plástico e 

higienizada após cada utilização, permitindo que o cliente manuseie seu 

cartão. 

 

C- ORGANIZAÇÃO DOS PASSEIOS  

 

33. Filas para embarques, banheiros e pagamentos deverão respeitar o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros. 

34. As filas deverão receber demarcações para que as pessoas entendam 

facilmente onde devem ficar e dessa forma garantir o distanciamento social 

estabelecido. 

35. Profissionais e clientes deverão usar máscaras e deverão realizar a troca das 

mesmas, ao longo do período, conforme a necessidade. A máscara reutilizável 

(de pano) não deverá ser utilizada por longo período, respeitando o máximo de 

3 horas, ou antes desse período, caso esteja úmida.  
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36. O veículo deverá portar um kit de higiene composto de álcool 70° (líquido ou 

em gel).  

37. Será oferecido buggys para 2, 3 e 4 pessoas onde a escolha fica a critério do 

cliente mediante sua composição familiar. As atividades serão exclusivamente 

para grupos comuns, como membros da mesma família ou grupos de amigos 

passeando juntos. 
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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) 

 


