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PROTOCOLO DE RETOMADA DO TURISMO  

 

AGÊNCIAS DE TURISMO 

 

1.  PROTOCOLO BÁSICO 

 

Os Estabelecimentos Devem:  

 

  Assegurar  a lavagem e desinfecção das superfíc ies de circulação;  

  Promover a medição da temperatura de todos os frequentadores na entrada do 

estabelecimento,  observando que a c lientela que apresente febre (37,3º  ou mais, 

segundo a OMS) ou mesmo febre auto referida deve ser  orientada a buscar  o 

serviço de saúde e seu acesso não deve ser  per mitido; 

  Realizar  a limpeza,  várias vezes ao dia, das superfíc ies e objetos de utilização 

comum (incluindo balcões, interruptores de luz e de elevadores,  maçanetas, 

puxadores de armários etc. ) ;  

  Promover a renovação de ar, regularmente,  das salas e espaços f echados, 

abrindo as janelas e portas para passagem da correnteza aérea e não utilizar  

função de recirculação de ar em espaços de uso exclusivo de ar condicionado;  

  Disponibilizar  álcool a 70% nas formas disponíveis  ( líquida, gel,  spray ,  espuma 

ou lenços umedecidos) em locais  estratégicos como a entrada do 

estabelecimento,  acesso aos elevadores, balcões de atendimento, para uso de 

clientes e trabalhadores;  

  Utilizar  lixeiras que não precisem ser  abertas manualmente e esvaziá -las várias 

vezes ao dia;  

  Disponibilizar  nos banheiros sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis ;  

  Disponibilizar  cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de 

higienização de mãos,  uso do álcool 70% nas formas disponíveis  ( líquida,  gel,  

spray ,  espuma ou lenços umedecidos),  uso de máscaras,  distanciamento entre as 

pessoas,  l impeza de superfíc ies,  ventilação e limpeza dos ambientes;  e  

  Providenciar  o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos 

clientes,  o controle da área externa do estabelecimento e a organi zação das filas 

para que seja respeitada a distância de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas.  

 

Deve-se orientar o consumidor a dar preferência aos estabelecimentos que estejam 

aplicando protocolos de biossegurança.  

 


