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01 

Informação à todos os colaboradores sobre os procedimentos que serão tomados a respeito da 

prevenção ao COVID-19. A empresa receberá material de orientação. Cartilha e panfletos que 

serão disponibilizados à equipe. 

02 A empresa deverá estar com os seguintes documentos em dia: 

Alvará atualizado. 

Controle de pragas atualizado. 

Apresentar Certificado de desinfecção do reservatório de água. 

03 Controle diário e registrado da temperatura de cada colaborador, verificação de sintomas, 

como tosse, febre, falta de ar. Se apresentarem qualquer sintoma, deverão ser encaminhados 

ao Atendimento de Campanha, junto ao Posto Central de Guaporé. Pessoas que se enquadram 

em grupo de risco ou manifestem qualquer sintoma, devem permanecer afastados do 

ambiente de trabalho, conforme amparado por Lei. Em caso de compra de termômetro  

infravermelho para uso de controle de temperatura  em clientes, o mesmo deverá conter a 

aprovação da ANVISA. 

04 Material ilustrativo e de orientação à lavagem correta das mãos, e o uso do álcool gel como 

medida de prevenção. Bem como, tossir, espirrar, usando o cotovelo ou lenço de papel. O 

descarte correto deste lenço, igualmente da máscara, e a higienização imediata das mãos.  

05 Entre a equipe de colaboradores, não deverá ser compartilhado: chimarrão, utensílios como 

xícaras, talheres, copos e toalhas. Cada um deverá utilizar o seu.  Sem cumprimentos de mão 

ou abraços. Manter o maior distanciamento possível do cliente.  

06 Todos os colaboradores deverão usar máscara (o tempo todo), bem como trocá-la a cada 04 

horas. Utilizar os EPI’s necessários a cada função. Estes materiais deverão ser fornecidos pela 

empresa.  

07 Não será permitida a entrada dos clientes sem máscara no estabecimento. Deverá ser 

informado na entrada, por um colaborador disponível para este procedimento.  Em caso de o 

cliente estar sem, pode ser providenciada a venda ou distribuição.  

08 Os banheiros deverão disponibilizar álcool gel 70%, papel toalha e lixeiras com de pedal.  

09 O álcool gel deve estar disponível na entrada e nos balcões de atendimento. Incentivando o 

uso na entrada e saída do estabelecimento. 
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10 Higienizar constantemente: corrimões, superfícies, teclados, cadeiras, elevadores, 

interruptores, maçanetas, molhos de chaves. Ainda, diariamente pisos e paredes. Preferir a 

utilização de panos úmidos, evitando a vassoura.  

11 Nos restaurantes e estabelecimentos que servem alimentação, deverá ser higienizado 

constantemente, utensílios, superfícies, evitar a manipulação de alimentos, e no caso de 

buffet, manter um colaborador para servir o alimento ao cliente. Até que possa ser modificado, 

através de Decreto Estadual, de acordo com o andamento estabelecido por Regiões 

classificadas por cores.  

12 O distanciamento para a entrada no estabelecimento, em caso de formação de filas, é de 2 

metros entre cada pessoa. É importante a sinalização dos espaços no chão, com fitas adesivas, 

ou marcadores. 

13 Manter portas e janelas abertas, para a ventilação do ar.  

14 Nos meios de hospedagem deverá ser feita a desinfecção de banheiras de hidromassagem, 

bem como roupas de camas, cortinas, toalhas, cobertores.  A remoção de lençóis e toalhas 

dever ser feita de fora para dentro, sem escostar no corpo, devendo ser transportado 

diretamente à lavanderia. O mesmo procedimento deve ser feito  com uniformes.  

15 Dar preferência sempre que possível, ao atendimento digital, a fim de evitar ao máximo o 

contato pessoal com o cliente. Informar QUE A EMPRESA ESTÁ UTILIZANDO TODAS AS 

NORMAS POSSÍVEIS DE SEGURANÇA, SEGUINDO PROTOCOLOS DE RECOMENDAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEGER O CLIENTE.  

16 Os procedimentos poderão ser alterados de acordo com novos Decretos Municipais e do 

Ministério da Saúde e Governo do Estado.  O selo, deverá ser afixado em vitrines, portaria de 

hotel, parede do estabelecimento. Locais onde se tornem VISÍVEIS AO CLIENTE. O mesmo 

poderá ser utilizado como ferramenta de divulgação do estabelecimento nas redes sociais e 

vias de contato com o cliente.  

Guaporé, 26 de maio de 2020. 

 

Secretarias  Municipais:  Desenvolvimento Econômico, Turismo, Saúde, COE e COMTUR. 
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