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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
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Distanciamento Social:

- Reorganizar as posições das mesas

e estações de trabalho para atender

a distância mínima entre as pessoas;

- Controlar o acesso e filas de clientes ao local,

com demarcação de lugares reservados aos clientes;

- Priorizar o atendimento ao cliente de forma remota; 

- Evitar reuniões de trabalho no estabelecimento, priorizando telefone,

whatsapp, e-mail, aplicativos próprios, vídeo conferência, entre outros,

principalmente entre trabalhadores do grupo de risco;
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Álcool 70% (gel ou líquido) e Uso de Máscara:
 
- Disponibilizar álcool 70% para clientes e funcionários

na entrada e nos demais pontos de maior circulação;

- Solicitar uso de máscara aos funcionários e clientes,

incentivando a troca periódica, conforme orientações das autoridades de saúde;

- Fornecer as máscaras à equipe de funcionários do estabelecimento; 

- Exigir que a equipe de terceirizados e demais contratados utilizem máscaras;

- Informar, digitalmente, os futuros clientes sobre a obrigatoriedade do uso de

máscara conforme legislação vigente.

02



TURISMO CONSCIENTETURISMO CONSCIENTE
AGÊNCIAS DE VIAGENS

Treinamento e Informação:

- Manter equipes e clientes constantemente

informados dos protocolos de saúde e segurança;

- Dispor, em local visível, avisos de orientação para

distanciamento social, lavagem das mãos, higienização

das mãos com álcool em gel e utilização de máscara

em, no mínimo, 3 idiomas (português, inglês e espanhol);

- Dispor, nos acessos do estabelecimento, aviso sobre as medidas de prevenção

do estabelecimento em, no mínimo, 3 idiomas (português, inglês e espanhol);

- Dispor, em lavabos e banheiros, orientações acerca da correta forma

de lavagem das mãos;

- Estar constantemente atualizado acerca dos protocolos de saúde e segurança

dos destinos e fornecedores envolvidos na viagem a ser comercializada ao cliente;

- Manter o cliente informado sobre os protocolos de saúde e segurança dos

destinos e fornecedores envolvidos no pacote adquirido, priorizando sempre

o contato digital.
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Limpeza e Higiene Constantes:

- Intensificar atenção quanto à frequência de limpeza de mesas, cadeiras, banheiros,

entorno do posto de atendimento e demais locais onde haja contato físico constante;

- Intensificar atenção quanto à frequência de limpeza constante no ambiente

exterior ao estabelecimento, tais como elevadores, maçanetas e portarias; 

- Intensificar a higienização de teclados, telas sensíveis ao toque

e mouses com produtos adequados;

- Incentivar os funcionários a higienizarem constantemente as mãos;

- Disponibilizar, nos banheiros, sabão liquido e toalhas de papel descartáveis.

04



Ambientes bem cuidados:

- Dar prioridade a ambientes arejados, com janelas e

portas abertas. Em caso de ambientes com climatização,

atenção à manutenção efetiva dos condicionadores de ar. 

- Remover jornais, livros, revistas do estabelecimento

para evitar infecções cruzadas;

- Disponibilizar lixeiras exclusivas para o correto descarte de

máscara, de forma a não contaminar o ambiente, priorizando

lixeiras que não precisem ser abertas manualmente;

- Evitar a necessidade de utilização de equipamentos de manipulação pelo

cliente, tais como totens (por acionamento manual), máquinas de pagamento, canetas.

Emergência:

- Dispor nos escritórios, em local visível, números

de contato das redes pública e privada que ofertam

assistência à saúde da região; 

- Manter contato com médico/hospital

para emergências.
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Contratação de serviços
que tenham o selo:

- Contratar, preferencialmente, serviços

(meios de hospedagem, transportes, equipamentos,

atrações e guias) que tenham o selo do

Estado do Rio de Janeiro;

- Incentivar e ser um replicador da

adequação às normas do Selo. 
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Conhecer o cliente:

- Estar atualizado sobre os protocolos de saúde
e segurança do país de nacionalidade do cliente;

- Possibilitar ao cliente, de preenchimento opcional,
informar sobre possíveis problemas de saúde. 

Tecnologia:

- Explorar o uso preferencial de ferramentas
tecnológicas de forma a evitar contato físico,

tais como credenciamento, check in/out,
pagamentos, compra de ingressos, etc.
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Monitoramento:
 
- Manter base de dados com todos os fornecedores
envolvidos nas operações comercializadas ao cliente,
de forma a manter rede de rastreamento de dados;

- Ao observar possível sintoma respiratório sugestivo
da COVID-19, advertir o cliente a provável necessidade
de cancelamento do serviço contratado;

- Verificar o correto cumprimento das normas e orientações
vigentes, tanto nas dependências do estabelecimento, quanto
nas operações envolvidas na viagem adquirida.  
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www.turismoconscienterj.com.br
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