
Lavar as mãos com água e sabão líquido por 30 segundos. Higienizar as mãos antes
de entrar e depois de sair do veículo com álcool gel 70%.

Motoristas e clientes devem usar máscaras de proteção. Motoristas devem adotar o
uso de máscara facial protetora acrílica no embarque, desembarque e ao guardar as
bagagens no porta-mala.

Fornecimento aos motoristas de kit contendo álcool gel 70%, aplicador, luvas e panos
descartáveis para, a cada término de deslocamento, realizar a limpeza de todas as 
áreas comuns de toque do interior dos veículos. 

Higienização e cuidados pessoais
de motoristas e passageiros

Evitar contato entre motorista e passageiro, durante o embarque e desembarque,
mantendo a distância de 1 metro, principalmente em veículos que não possuem
cabines separadas.

Monitoramento e análise clínica
de motoristas e passageiros

Estabelecer pontos de checagem de temperatura munidos de medidores
infravermelhos antes do embarque.

Registrar as viagens de toda a equipe para potenciais controles de infecção e
medidas de isolamento.

Orientar os colaboradores a informar ao estabelecimento caso venham a ter sintomas
de síndrome gripal e/ou resultados positivos para a Covid-19.

Realizar a limpeza necessária dos veículos para minimizar a contaminação das
superfíces a partir da utilização de nebulizador e atomizador elétrico.

Utilizar equipamentos de proteção individual e materiais certificados durante a
limpeza dos veículos.

Limpar de forma rotineira com sabão para remover poeira e a matéria orgânica,
seguido pelo uso adequado de produtos químicos e etapas que podem reduzir as
chances de transmissão da doença.

Ventilar regularmente o veículo nos pontos de parada. Se a temperatura permitir,
conduzir com as janelas abertas.

Higienização e monitoramento dos veículos

Determinações das autoridades de saúde podem recomendar mudanças na
capacidade de micro-ônibus e ônibus, limitando ocupação dos veículos.



Higienizar as mãos antes de embarcar e depois de sair da embarcação
no totem do cais com ácool gel 70%. Higienizar as mãos no totem da
embarcação com álcool gel 70%.

Uso de máscaras de proteção é obrigatório. Tripulantes devem
retirar e colocar uma nova máscara ao embarcar.

Fornecimento de kits para limpeza constante de todas as áreas
comuns de toque do interior das embarcações.  

Evitar troca de contato entre tripulação e cliente. 

Durante o passeio, no embarque e desembarque, manter a distância
de 1 metro.

Realizar checagem de temperatura da tripulação no início da jornada
de trabalho; Checagem de temperatura dos clientes antes do embarque.

Monitorar a jornada de trabalho de toda a equipe para potenciais controles
de infecção e medidas de isolamento; Realizar testagens periódicas.

Colaboradores devem informar ao estabelecimento caso venham a ter
sintomas e síndrome gripal ou resultados positivos para a Covid-19.

Utilizar equipamentos de proteção individual e materiais certificados
durante a limpeza.

Limpar de forma rotineira com uso adequado de produtos
químicos certificados.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA


