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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 .

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
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Controle do
Ambiente Climatizado: 

Exigência pelo organizador/promotor
do evento do selo de qualidade do

ar condicionado do local do evento.
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Eventos com Platéia:
Em eventos com "plateias",
disponibilizar assentos com,
ao menos, 1,5 metro de distância
entre si, ou pular um assento.
Em "plateias" sem poltronas,
fazer marcações no piso existente,
com, ao menos, 1,5 metro de
distância entre cada posição.
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Uso de Máscaras:
Uso obrigatório de máscaras de proteção
por todos os participantes (público, sta�,
fornecedores, patrocinadores, expositores
e quaisquer profissionais envolvido no evento).
Caso o participante não possua máscaras
e/ou luvas, o produtor poderá oferecer
a opção ao participante de adquiri-las.
Criar específico para descarte de máscaras
- com recolhimento por empresas de coleta
de produtos contamináveis.
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Descontaminação: 
Disponibilizar pontos de

descontaminação na
entrada do evento = álcool

em gel, álcool com lenços
descartáveis e cesto de

descarte exclusivo.
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Usar Soluções Digitais:
Disponibilizar o credenciamento online com impressão
remota da credencial (não utilizar totens).
Evitar bilheterias nos eventos tanto para venda
presencial quanto para retirada de venda on-line
de ingressos e cortesias. Estimular o uso do pagamento
por aproximação (contactless / cashless), evitando
o manuseio de máquinas de cartão
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Distanciamento Social:
Distanciamento de pelo menos 1,5m entre pessoas
nas filas de acesso aos eventos, bem como no balcão
de credenciamento, CAEX (Central de Atendimento
ao Expositor) e outras filas que se façam necessárias,
com uso obrigatório de máscaras, conforme legislação
local, inclusive com sinalização visual, marcações
e identificações de filas, isolamentos físicos com grades,
cones, barreiras de proteção e segurança, “unifilas” de
sentido único, informações gerais visíveis e/ou orientadores.
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Higienização constante de
todo o ambiente do evento:
pisos, carpetes, paredes, corredores,
mobiliários, balcões e outros materiais.
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Comunicar Participantes:
Manter o nome e contato dos participantes
após a realização do evento, para eventual
comunicação sobre suspeitas de casos de COVID-19.
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Comunicação Intensiva de Normas: 
Implantar mecanismos de comunicação

intensivo sobre as normas para a realização
de eventos dentro do protocolo de

segurança estabelecido em cada
Município e no Estado do Rio de Janeiro.
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Segurança na Alimentação: 
Utilizar sempre que possível no bu�et sistema

em que os itens estejam em porções individuais
e embaladas com filme plástico.

Dar preferência a material descartável.
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