CARTILHA DE PREVENÇÃO AO

COVID-19

CERTIFICAÇÃO “ARRAIAL LIMPO E SEGURO”
A retomada responsável e a construção de um “novo turismo”, juntos!
Prezado trade turístico de Arraial do Cabo,

A P R E S E N TA Ç Ã O

Um “Arraial Limpo e Seguro” começa com o compromisso e
responsabilidade de cada um de nós, cidadãos e munícipes.
No nosso “Novo Normal” não existirá espaço para uma falsa
segurança sanitária que espera a visita da fiscalização para se
adequar as boas práticas que fazem parte da prevenção contra
a Covid-19. O verdadeiro “fiscal” de seu empreendimento será o
seu cliente, e é por isso que todos nós temos que nos adaptar
neste novo tempo, com consciência, e repararmos desde já o
que não estiver dentro da nova normalidade.
Neste intuito, a Prefeitura de Arraial do Cabo, através das Secretarias de Saúde e de Turismo e Eventos, em consonância com as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS),
elaborou esta cartilha para os gestores e profissionais do trade
turístico do Município com protocolos sanitários específicos,

Olavo Francisco de Carvalho

separados por segmentos, a fim de evitar a propagação desta
doença em nosso destino turístico e trabalharmos de forma
segura.
Esperamos que façam bom proveito deste material e que ade-

quem os protocolos divulgados às diferentes características e fluxo de público específicos de seus empreendimentos.
Lembramos a todos vocês que estamos sempre abertos a críticas e sugestões, e gostaríamos de manter o diálogo constante
para que juntos possamos sair ainda mais fortalecidos desta
pandemia!
Contamos com sua consciência e responsabilidade para fazermos de Arraial do Cabo um destino cada vez mais desejado e
seguro de se visitar, trabalhar e morar!

Paulo Tripolli

Secretário Municipal de Turismo e Eventos de Arraial do Cabo

Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos de Arraial do Cabo
Telefone: (22) 2622-1949
Email: turismo@arraial.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde
Telefone: (22) 2622-0141 Email: gab.saude@arraial.rj.gov.br

www.arraial.rj.gov.br/seloarraial
Disque denúncias ao descumprimento das medidas estabelecidas pela OMS: 199

O B S E RVAÇÕ E S G E R A I S

• Os protocolos apresentados através desta cartilha
seguem as determinações dos Órgãos de Saúde e dos
Decretos Municipais e Estaduais, e só passarão a vigorar de
acordo com as datas de retomada gradativa das atividades
econômicas e flexibilização do isolamento social no Município, a serem divulgadas através dos canais oficiais da
Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo e publicadas no
Diário Oficial do Município.
• O Programa de Certificação do Trade Turístico de Arraial
do Cabo, “Arraial Limpo e Seguro”, prevê o cadastramento
e certificação dos empreendimentos interessados na aquisição do selo, através da Secretaria Municipal de Turismo e
Eventos.
• A construção desta cartilha contou com o apoio de associações empresariais do Município, além da cooperação
técnica do Órgão Municipal de Saúde.
• Os protocolos a seguir são embasados por pesquisas
junto as principais entidades sanitárias que vem tratando
do tema Covid-19 no Brasil (OMS, Vigilância Sanitária,
ANVISA, Fiocruz, etc), além da consulta a diversos protocolos sanitários já adotados por outros países. Houve
também a preocupação em não onerar os custos operacionais para não inviabilizar os empreendimentos locais.
• Esta cartilha, sempre que necessário, será atualizada de
acordo com a evolução dos casos da doença e desenvolvimento de novas situações pelos órgãos responsáveis.

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa.

SINTOMAS DA COVID-19

Sendo os sintomas mais comuns:

Tosse, geralmente seca.
Coriza

Dor de garganta
Febre alta, entre 37,8º C e 40º C

Dificuldade para respirar

COMO É TRANSMITIDO?

A transmissão acontece de uma pessoa doente
para outra ou por contato próximo por meio de:
• Toque do aperto de mão;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

Utilize máscaras de proteção sempre, principalmente em lugares fechados.

COMO SE PROTEGER?

Se estiver doente, evite contato físico com
outras pessoas, principalmente idosos e portadores de doenças crônicas, e fique em casa
até melhorar.
Lave com freqüência as mãos até a altura
dos punhos, com água e sabão, e higienize
com álcool a 70%.
Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos
não lavadas e também evite tocar a máscara.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com
lenço ou com o braço, e não com as mãos,
mesmo de máscara.
Não compartilhe objetos de uso pessoal,
como talheres, toalhas, pratos, copos e celular.
Higienize sempre as mãos após tocar objetos e superfícies de uso comum.
Seja amigável sem manter contato físico,
sempre com um sorriso no rosto e a 2 metros
de distância!

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente
idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com
alterações respiratórias ou com a persistência dos sintomas.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
• Fique em isolamento domiciliar.
• Utilize máscara o tempo todo.

SE FICAR DOENTE

• Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.
• Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água
sanitária para desinfecção do ambiente.
• Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.
• O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
• Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos freqüentemente com água sanitária ou álcool 70%.
• Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta freqüentemente com
álcool 70% ou água sanitária.
• Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da casa devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também
as seguintes recomendações:
• Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.
• Limpe os móveis da casa freqüentemente com água sanitária ou álcool 70%.
• Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
• Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.

Em caso de dúvidas ligue 136 ou fale com o Ministério da Saúde pelo WhatsApp (61) 9938-0031

P ROTOCO LO S S A N I TÁ R I O S S E TO R I A I S

GE R AL
1 - Informar ao cliente, no ato da reserva, sobre os novos procedimentos de saúde
adotados como medidas de segurança pela empresa e esclarecer que,em caso de
qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade
para respirar), que o cliente adie ou cancele a reserva, a fim de evitar colocar outras
pessoas em risco.

11 - Intensificar a higienização das áreas de circulação, objetos e superfícies de uso
comum continuamente, utilizando material adequado.

2 - Reorganizar posições das mesas ou estações de trabalho para atender a distância mínima entre os funcionários.

13 - Encaminhar o cliente ou funcionário com sintomas de COVID-19 ao Hospital
Geral de Arraial do Cabo para prosseguir com atendimento médico.

3 - Elaborar um fluxo controlado de entrada e saída de clientes a fim de sinalizar e
garantir o distanciamento social de 2 metros entre os clientes e a operação do
empreendimento com 50% da capacidade de lotação.

14 - Higienizar diariamente e adequadamente os uniformes dos funcionários. Os
mesmos deverão ser usados somente nas dependências da empresa.

4 - Permitir a entrada de funcionários e clientes somente utilizando máscaras. A
máscara é para uso permanente, exceto quando consumir alimentos e ao entrar na
água. Reforçando que a máscara deve ser trocada sempre que necessário.
5 - Fornecer os equipamentos e meios de proteção e higienização aos funcionários.
6 - Montar barreira sanitária, com tapete sanitizante esterilizado com água sanitária
nos acessos ao empreendimento.
7 - Disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% na entrada, locais de atendimento e demais dependências comuns do empreendimento.
8 - Manter kit completo de higienização nos sanitários de clientes e funcionários,
incluindo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel e lixeira com
pedal ou com abertura para descarte de resíduos. É desaconselhável o uso de secadores de jato de ar.
9 - Instalar sinalização indicativa nas dependências do empreendimento, orientando os usuários quanto as regras de conduta, restrições ou alteração de uso das
instalações, a fim de garantir uma permanência segura no local.
10 - Manter ambientes ventilados, com portas e janelas abertas, sempre que possível para renovação do ar, caso não seja possível, manter os filtros e dutos de ar
condicionado limpos e desinfetados regularmente.

12 - Reforçar treinamento com os funcionários sobre os protocolos sanitários contidos na cartilha e realizar acompanhamento afim de certificar seu cumprimento.

1 - Criar cartilha informativa para toda a equipe sobre os cuidados básicos de
prevenção e rotina ao chegar ao local de trabalho, além de instruções de como
utilizar e higienizar os EPIs que serão de uso obrigatório.
2 - Instalar separações de acrílico/vidro em todos os pontos de maior contato com
o cliente ou marcações no chão do distanciamento adequado a fim de proteger a
equipe e os hóspedes.
3 - Checar temperatura de hóspedes no check in e de funcionários no início do
turno, tomando devidas providências caso alguém apresente febre.

13 - Remover artigos não essenciais dos quartos como papéis, canetas e afins para
diminuir o risco de contaminação cruzada.
14 - Remover o enxoval usado com EPIs adequados (capote, luvas, máscara e
óculos) e de forma cuidadosa. Usar sacos plásticos ou de material que possa ser
devidamente higienizado para transportar o enxoval.
15 - Trocar todos os itens do quarto após check out para higienização, caso o hotel
faça uso de capas impermeáveis de colchão e travesseiro, as mesmas podem ser
higienizadas com produtos adequados. Se as capas forem de tecido, elas devem ser
retiradas e lavadas a cada check out.

4 - Restringir o uso de elevadores a apenas uma família por vez.
16 - Descartar adequadamente e cuidadosamente o lixo das UHs.
5 - Enviar as informações importantes do meio de hospedagem e solicitar o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes no ato da reserva, a fim de
evitar filas e aglomerações no momento do check-in.
6 - Desinfetar os cartões chaves e/ou chaves todas as vezes que a mesma for entregue ou devolvida.
7 - Realizar agendamento para a utilização das áreas de uso coletivo, tais como,
academias, piscinas e salão de jogos, que deverão ser devidamente higienizados
após cada uso.Saunas só poderão ser utilizadas por uma família por vez e deverá ser
desinfetada após cada uso.
8 - Suspender quaisquer tipos de eventos evitando aglomerações.
9 - Operar a Área de Alimentação com, no máximo, 50% de sua capacidade, espaçamento de 2 metros entre as mesas e reforço da higienização dos utensílios, equipamentos e superfícies constantemente.
10 - Servir o café no quarto ou diretamente na mesa do hóspede é o recomendável.
Caso opte pelo serviço de buffet, deverá manter um funcionário para servir o
alimento ao cliente durante todo o horário destinado ao café.
11 - Proibir a entrada de entregadores nas áreas de manipulação de alimentos.
12 - Criar manual de conduta com informações aos funcionários dos locais que
devem ser limpos com maior freqüência, tanto em áreas comuns do meio de
hospedagem quanto interior dos quartos.

MEIOS DE
H O S PE DAG E M

1 - Restringir o acesso a marina e píer aos funcionários, proprietários de embarcações e seus clientes previamente agendados.
2 - Encaminhar os clientes à embarcação e vice-versa de forma coordenada e
segura, de preferência em veículo adequado, fins evitar aglomeração no trajeto aos
locais de embarque.
3 - Organizar os grupos fora da Marina dos Pescadores ou no calçadão da praia,
fornecendo identificação (ticket), com horário de saída, local e embarcação, e encaminhar para a área de embarque somente 20 minutos antes ao horário de saída das
embarcações.
4 - Orientar funcionários que necessitarem fazer contato físico com os clientes para
auxílio e procedimentos de colocação de equipamentos de segurança, sempre
lavar e higienizar as mãos antes e após o ato.
5 - Restringir a 50% a capacidade de lotação certificada o número máximo de
pessoas a bordo do bote auxiliar que leva clientes para a costa da praia.
6 - Higienizar as máscaras de mergulho e equipamentos similares para aluguel com
solução sanitizante ao final de cada uso, e embalar com plástico filme para proteção.
7 - Não compartilhar coletes salva vidas utilizados principalmente em botes de
apoios para desembarque nas praias, e ao final da utilização diária esterilizá-los.
8 - Evitar o fornecimento gratuito de itens que possam ser manipulados ou fornecidos de forma coletiva como garrafas de refrigerante, água e similares. Caso ofereça
este serviço, manter um funcionário para servir o cliente.
9 - Orientar os clientes, no ato da reserva, a levarem garrafas reutilizáveis para água.
Proibido o uso de copos e outros utensílios descartáveis.
10 - Realizar limpeza e desinfecção pré e pós-turno da embarcação, reforçando a
limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos.
11 - Cada embarcação deverá informar e instalar sinalização indicativa com o
número máximo de usuários que pode atender simultaneamente de forma segura.

TU R I S M O
N ÁU TI CO

1 - Considerar reservas de assentos no intuito de evitar aglomerações no local.
2 - Isolar e proibir utilização de espaços coletivos como espaço kids, fumódromos e sala
de espera.
3 - Diminuir a capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja possível
uma separação mínima de 1m (um metro) entre as cadeiras ou 2m (dois metros) entre as
mesas.
4 - Estabelecer funcionários específicos para servir os clientes em estabelecimentos com
sistema self service, mantendo o máximo de distanciamento possível.
5 - Utilizar cardápios que não necessitem de manuseio ou cardápios que possam ser
higienizados (cardápio digital com QR code, cardápio plástico de reutilização ou de papel
descartável), oferecendo ao cliente, como cuidado extra, álcool gel após manuseio.
6 - Utilizar jogos americanos descartáveis, sendo proibido o uso de toalhas e enfeites
sobre as mesas, que possam ajudar na proliferação do vírus.
7 - Disponibilizar talheres descartáveis ou embalados individualmente.
8 - Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções individualizadas
diretamente da cozinha a cada cliente.
9 - Retirar imediatamente após a saída do cliente, as louças e talheres usados da mesa e
encaminhar para o processo de lavagem.
10 - Proibir de colocar as bolsas de transporte, em caso de delivery, diretamente no chão.

BA R E S ,
R E S TAU R A N TE S
E SIMILARES

1 - Contratar serviços que estejam certificados com o selo “Arraial
Limpo e Seguro”.
2 - Fornecer ao cliente informações sobre os protocolos do destino
e dos fornecedores envolvidos no serviço adquirido.
3 - Solicitar aos seus fornecedores treinamento sobre seus protocolos e novos treinamentos ou comunicação sempre que houver
atualizações e orientar seus clientes.
4 - Evitar a distribuição de folders, revistas, jornais e demais materiais gráficos aos clientes.

AG Ê N CI A
D E VI AG E N S E
PRO FI S S I O N A I S
D E TU R I S M O

1 - Providenciar a marcação de lugares reservados aos clientes,
respeitando a distância mínima de 2 metros entre os passageiros,
exceto quando familiares.
2 - Realizar a limpeza constante dos veículos, em especial a higienização de: volante, manopla do câmbio, cintos de segurança,
botões do vidro elétrico, maçanetas, chaves e outras peças em
que haja contato direto com o condutor e os passageiros. A higienização também deve ser feita em equipamentos adicionais
como cadeirinha de bebê entre outros.
3 - Orientar funcionários que necessitarem fazer contato físico
com os clientes para auxílio e procedimentos de colocação de
equipamentos de segurança, sempre lavar ou higienizar as mãos
antes e após o contato.
4 - Orientar os clientes, no ato da reserva, a levarem garrafas reutilizáveis para água. Proibir o uso de copos e outros utensílios
descartáveis.
5 - Evitar a distribuição de folders, revistas, jornais e demais materiais gráficos aos clientes.

T R A N S PO RTA D O R A S
TU R Í S TI C A S *
* ônibus, vans, táxi,
serviços de aplicativos,
privado e similares.

ME IO S D E HO S P E DAG E M
REFERÊNCIAS
• LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.
• DECRETO Nº 46.973 DE 16 DE MARÇO DE 2020. Reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota
medidas de enfrentamento da prorrogação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); e dá outras providências.
• DECRETO MUNICIPAL Nº 3.060 DE 30 DE MARÇO DE 2020. Consolida as medidas preventivas à disseminação do Coronavírus, revoga o Decreto nº 3.058 de 27 de
março de 2020 e dá outras providências.

PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO
www.arraial.rj.gov.br/seloarraial
seloarraial@arraial.rj.gov.br

