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Retomada do turismo pós COVID-19

TURISMO CONSCIENTETURISMO CONSCIENTE

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 .
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O uso de máscara para a

circulação nas áreas comuns é

obrigatório para funcionários/

colaboradores e hóspedes que

deverão ser orientados a

circularem sempre usando

máscara, a ser retirada apenas

já na mesa, no momento da refeição
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O uso de Equipamento

de Proteção Individual (EPI’s)

completo é obrigatório para

os colaboradores/funcionários,

de acordo com cada atividade
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Promover a sensibilização

quanto à etiqueta respiratória

em casos de tosse ou espirros

e orientações sobre forma de

contágio e de prevenção à

COVID-19 para colaboradores

e hóspedes.
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Afixar cartaz informativo nos elevadores

com a orientação de uso individual

ou para pessoas de uma mesma família

ou do mesmo quarto incluindo o

distanciamento físico mínimo de dois

metros de cada indivíduo nas áreas

de circulação.
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Aumentar a frequência de higienização

das áreas de maior circulação, incluindo

os banheiros, mantendo preferencialmente

os ambientes arejados, com janelas

e portas abertas sempre que possível

Disponibilizar álcool em gel 70% na

entrada do estabelecimento e em

todos os pontos de circulação,

tanto para clientes quanto para

funcionários/colaboradores, assim

como dispositivos para a lavagem

das mãos com sabão líquido e

papel-toalha descartável (não

reciclado), além de lixeira com

tampa sem acionamento manual
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Check-in: recomendamos que sejam feitos de

forma on-line utilizando aplicativos, formulários,

dentre outros sistemas disponíveis de pré

check-in e o preenchimento da FNRH seja feita

pelo hóspede no quarto, após a sua entrada

e entrega posterior. No caso de hospedagem

com menor, o check-in deverá, obrigatoriamente,

ser feito no balcão da recepção com a apresentação

de todos os documentos exigidos por lei e o

Check-out recomendamos que o extrato seja

entregue para a conferência diretamente no

apartamento ou por aplicativos de mensagens.

Caso haja alguma divergência, o hóspede deverá

ligar para a recepção. Essas orientações contribuem

para evitar a aglomeração de hóspedes na recepção

do meio de hospedagem.
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As chaves e chaveiros ou cartões magnéticos

devem ser de material de fácil higienização,

devolvidos em uma urna ou outro

recipiente similar, para serem

devidamente higienizados antes

da reutilização
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Reforçar a limpeza e higienização em todos os

pontos de maior contato no quarto e áreas comuns,

como fechaduras, interruptores, maçanetas,

controles de ar e TV, cabeceira, bancada, criado

mudo, cadeiras, cofre, secador de cabelo,

espelhos, telefones, abajures, torneiras,

acionadores de descarga, assento do vaso,

pia, ganchos, corrimão, balcões, máquinas

de cartão de credito (sempre após cada uso)

e lixeiras.
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Sobre o atendimento dos hóspedes nos restaurantes, o ideal

é que seja realizado em turnos evitando aglomeração

e proporcionando mais segurança aos hóspedes e

colaboradores, e o serviço poderá ser feito através de porções

individualizados protegida com filme, bu�et com o manuseio

da refeição sendo feitas por um funcionário do meio da

hospedagem, usando os equipamentos de proteção

individual (EPIs) necessários: gorro e máscara, talheres,

pratos e copos deverão ser higienizados com água quente

e detergente, sendo que os talheres devem ser embalados

individualmente. As mesas devem ser preparadas

(pratos, talheres, copos e guardanapos de papel) na hora

do atendimento ao cliente, nunca antes e refeições na forma

ou tipo empratados no restaurante devem ser levadas à mesa

protegidas por cloche (tampa prato).
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Secretaria de 
Saúde

Secretaria de 
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www.turismoconscienterj.com.br
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