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Retomada do turismo pós COVID-19
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O Selo ‘TURISMO CONSCIENTE RJ’ foi criado com objetivo de orientar  empresas e 
auxiliar os turistas para a retomada da atividade  - quando autorizada pelas autoridades 
sanitárias - para que a volta dos deslocamentos das pessoas seja feita de forma ordenada e 
protegida.

A certificação segue as seguintes premissas:

        Todos os protocolos de procedimentos e datas de flexibilização das áreas turísticas, 
respeitarão as orientações da Secretaria de Estado de Saúde;

        O manual foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada , instituições e entidades 
de vários  segmentos do setor e com posterior chancela das autoridades de saúde;

        O selo segue exemplos pelo mundo de utilização do princípio da autodeclaração, onde a 
iniciativa privada se responsabiliza pela adoção das medidas que resultará na boa imagem da 
cadeia produtiva do turismo local e consequentemente, do destino.
Oferecendo credibilidade ao consumidor.

A importância do turismo para o soerguimento da economia fluminense e a  manutenção
de trabalho, empregos e renda de milhares e milhares de pessoas é um imperativo. E por isso,
o sucesso do selo é fundamental para atender esse novo turismo e para tal, é imprescindível
a sinergia com toda a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro .

Agradecimentos:
Secretaria de Estado de Saúde
Associação Carioca de Turismo de Aventura - ACTA RJ
Associação Brasileira das Agências de Viagens RJ - ABAV RJ
Associação Brasileira de Empresas de Eventos RJ - ABEOC RJ
Associação Brasileira de Meios de Hospedagens RJ - ABIH RJ
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes RJ - ABRASEL RJ
Associação Nacional de Transportes Turísticos - ANTUR
Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins - APRESENTA RIO
Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do RJ - FCVB RJ
Fórum dos Secretários Municipais de Turismo do Estado do RJ - FEST RJ
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Instâncias de Governança do Regionais RJ - IGR’s
Liga Independente dos Guias de Turismo/RJ
HOTÉIS RIO
Rio Convention & Visitors Bureau - RIO CVB
Associação de Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro - Rio Host
Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio - SINDRIO
Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas - SINDEPAT 
SEBRAE RJ



Treinamento e informação: equipes e clientes

constantemente informados dos protocolos de saúde e segurança

Primeiramente, verifique se os seus colaboradores estão aptos

para voltar ao trabalho. Aqueles que estiverem com sintomas gripais

devem buscar o sistema de saúde antes de reiniciar suas funções. 

A equipe que retornar deve ser treinada e orientada sobre os novos

procedimentos. Todos devem lavar as mãos frequentemente, ou

higienizar com álcool em gel, que deve estar disponível em pontos

estratégicos. Os uniformes devem ser vestidos somente no local

de trabalho e EPIs e máscaras não devem ser compartilhados.

Oriente sua equipe terceirizada, como entregadores ou manobristas,

a usar máscaras, luvas descartáveis e manter distância de 1 metro

do cliente. Mantenha atenção redobrada no contato entre

motoristas de fornecedores e funcionários do restaurante

durante o recebimento de mercadorias, garantindo o

afastamento.

Promova reuniões de alinhamento todo

dia para reforçar estas medidas junto aos colaboradores.

Máscaras e luvas não devem ser obrigatórias para equipe

de cozinha, como já determinado pela Anvisa.
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EPIs: máscaras e luvas nas situações

indicadas pelas autoridades sanitárias

Todas as recomendações e cuidados presentes nas legislações

vigentes devem ser cumpridas. Os estabelecimentos devem

fornecer os equipamentos aos seus funcionários.
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Limpeza e higiene constantes: mesas, cadeiras,

banheiros, entorno do caixa e demais locais onde

haja contato físico constante.

Para reforço da higiene do local, mantenha piso sempre limpo,

lixeiras providas de tampa e pedal, garanta a desinfecção de

objetos e superfícies que sejam tocados com frequência. As mesas

e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição. 
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Álcool 70% (gel ou líquido): disponibilização

para clientes e funcionários na entrada e nos

demais pontos de maior circulação.

Disponibilize álcool gel ou 70% aos seus clientes na entrada

e em pontos estratégicos do estabelecimento.

Seus funcionários também devem ter álcool gel disponível,

além de serem orientados a lavar as mãos frequentemente.
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Distância: 1 metro.

(mesas, cadeiras, filas, funcionários)

Será permitida apenas a permanência de

clientes no interior do ambiente que estejam

sentados, mantendo o distanciamento de

1 metros entre mesas e 1 metro entre cadeiras.

Para atender estes critérios, será necessário remover

mesas ou cadeiras e/ou sinalizar locais onde não é permitido sentar, promovendo

distanciamento de pelo menos 1 metro entre os clientes.  Se possível, marque o piso

nos locais onde são formadas filas, para orientar o posicionamento dos clientes

e realize o controle de entrada e saída dos clientes a fim de evitar aglomerações
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Manuseio de Alimentos: redobrar

cuidados com protocolos de segurança

Apesar da União Europeia e da OMS terem declarado não haver

qualquer indício de contaminação por alimento, as boas práticas

devem ser respeitadas, desde o recebimento até a entrega

do alimento. 

Ao receber mercadorias, mantenha distanciamento de pelo

menos 1 metro dos entregadores, use máscaras e luvas.

Higienize e descarte de imediato as embalagens não essenciais

ao armazenamento. Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os colaboradores

devem sempre higienizar as mãos de modo correto, seguir os critérios técnicos e estabelecidos

em legislações vigentes para higienização de hortifrútis, superfícies, utensílios e equipamentos

envolvidos no processo e seguir rigorosamente os critérios técnicos e especificados nas

legislações vigentes para descongelamento, dessalgue, cocção, resfriamento e demais

etapas da cadeia produtiva de alimentos.
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Cardápios e cartelas de consumo:

descartáveis, plastificados ou eletrônicos

Cardápios devem ser produzidos em materiais de fácil limpeza,

como plastificação, materiais descartáveis e/ ou disponibilizados

em meio virtual para acesso do cliente (materiais usados pelo

cliente devem ser higienizados entre um atendimento e outro).
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Ambientes bem cuidados: priorizar ventilação

natural, limpeza constante de filtros de ar

Mantenha boa ventilação, com portas e janelas abertas, se possível.

Em ambientes climatizados, garanta a manutenção dos aparelhos

de ar condicionado. 
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Bu�ets (self-service): atenção especial em

todos os pontos de contato (pratos, talheres, 

separação de filas, colheres de serviço, álcool

e luvas descartáveis)

Use barreira física adequada no equipamento de bu�et,

ofereça talheres higienizados em embalagens individuais

(ou talheres descartáveis), além de manter os pratos,

copos e demais utensílios protegidos. Caso seja possível, use organizadores de fila

direcionados aos clientes em fluxo obrigatório, seguindo a recomendação de 1 metro

de distância entre as pessoas. 
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Delivery seguro: distanciamento, máscaras,

manuseio de embalagens, cuidados no pagamento

Entregadores devem utilizar máscaras, devem manter distância

mínima de 1 metro do cliente no momento da entrega

e a mesma distância dos colaboradores do

estabelecimento ou de outros entregadores no local

de espera de atendimento.  As embalagens devem ser

protegidas e devidamente armazenadas até o seu uso,

os pedidos devem ser lacrados para que não haja risco

de violação e contaminação. Recomenda-se sempre

o uso de embalagem externa (secundária) para proteção

extra do invólucro principal que conterá o alimento.

As embalagens de transporte (térmicas popularmente conhecidas como bags)

nunca devem ser colocadas diretamente no chão em nenhum momento, devido

aos riscos de contaminação.  Os entregadores devem ter acesso a dispensadores de

álcool em gel 70% abastecidos para que possam higienizar as mãos, as máquinas

de cartões e bags de transporte. Incentive o pagamento sem contato físico

(com celular, pagamento por aproximação ou outros meios digitais).

Em caso de troco em dinheiro, recomendamos que a devolução seja feita em

saco plástico para não haver contato com as mãos. E em caso de

pagamento por maquininhas, as mesmas devem ser envelopadas com

filme plástico e higienizadas com álcool gel 70% a cada uso.
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Secretaria de 
Saúde

Secretaria de 
Turismo

www.turismoconscienterj.com.br
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