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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 .
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Utilizar máscaras e sanitizantes:

·  Sempre que possível e principalmente antes
do manuseio de alimentos, objetos pessoais
e/ou operacionais, lavar muito bem às mãos
ou não sendo possível, higienizar com álcool 70%.

·  Orientar que os colaboradores façam a sanitização
das mãos em intervalos regulares e constantes,
ou após cada ciclo de operação como embarque,
desembarque, atendimentos, manobras de segurança etc.

·  Utilizar as máscaras faciais pelo máximo de tempo
possível, especialmente quando em situação de diálogo
ou posturas que possam transmitir fluidos.

·  Promover a cultura de atenção aos procedimentos de
limpeza pessoal.

·   Os visitantes devem possuir suas máscaras de uso pessoal. 

·   Disponibilizar, se possível, venda de máscaras.

·  Disponibilizar, nos postos de atendimento ao público,
álcool 70 para sanitizar as mãos.

·  Orientar passageiros a higienizar as mãos ao entrar e sair
dos automóveis, embarcações, charretes, cavalos etc.

·  Todo o lixo tem que ser cuidado especialmente, por ter
grande potencial de contaminação. Em atividades de cunho
individual os atores devem se preocupar em recolher
o próprio lixo, e descartar em local de forma adequada.
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Minimizar o contato físico:

- Segurança e saúde das pessoas estão em
primeiro lugar: minimizar a aproximação e o contato entre
as pessoas, permitindo somente quando for necessário.

- Buscar manter 1m de distância na interação dos
funcionários com o público.

- Diante da necessidade de suporte aos visitantes
como crianças, idosos ou pessoas com mobilidade
reduzida, dar preferência que o apoio seja feito
pelos membros da família e acompanhantes
primando pelo uso de luvas quando necessário
o auxílio.

- Ter procedimento flexível de distanciamento
quando as pessoas forem grupos como mães
e filhos pequenos, que já se encontram juntos
durante o cumprimento do distanciamento.

- Quando a atividade permitir, utilizar as luvas de proteção.

- Os trabalhadores individuais de apoio, tais como
marinheiros, condutores, monitores, líderes ou auxiliares
etc devem abster-se de estar acompanhados de terceiros
que não dizem respeito ao trabalho.
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Sanitizar utensílios de
uso comum antes de repassar:

- Rádios HT, vestuários de uso comum,
salva vidas, cintos de segurança e outros
utensílios de trabalho típicos da atividade,
devem ser sanitizados antes de serem
repassados para outro colaborador ou visitante.

- Nas máquinas de cartão para pagamentos,
aplicar película protetora de fácil sanitização
e utilizar álcool a cada transação.

- R ecomenda-se a plastificação de cardápios
ou menus, para que possa ser higienizável
a cada novo atendimento.

- Evitar o compartilhamento dos objetos pessoais em geral,
tais como, fones de ouvidos, celulares, canetas, copos,
talheres, pratos etc.

- Repetir o procedimento de higienização nos equipamentos,
atrações, estações de embarque, áreas de espera a cada ciclo,
e nas áreas comuns com frequência adequada.

- Evite sob quaisquer circunstâncias, coçar o rosto, ajeitar
a máscara ou mexer nos cabelos, caso seja necessário,
proceda com a mesma higienização referida no tópico acima.

- Recomendar ao visitante que evite entrar com alimentos
em embalagens, exceto no caso de famílias com bebês
e pessoas com dietas restritivas. Os vírus e bactérias em geral,
permanecem por dias nas embalagens de plástico, metal e papel.
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Instalar layouts de orientação para o distanciamento:

- I mplementar layout (comunicação visual,
marcação de piso etc) conscientizando sobre
o distanciamento de cerca de 1,5 m, e número máximo
de pessoas em cada ambiente, em diversos pontos,
tais como filas, portões de entrada, postos de vendas,
estações de embarque, mirantes, banheiros, salas etc.

- D eixar estas orientações aos olhos de todos. São normas
básicas quanto à higienização e distanciamentos necessários
entre as pessoas envolvidas. Para que às mesmas tenham
as devidas precauções quanto a possibilidade de contaminação
por vírus e bactérias.

- Em frente aos balcões de atendimento, instalar barreiras físicas
e orientações de layout para manter o distanciamento entre
visitante e funcionário.

- Efetuar anúncios periódicos de som, ou vídeo, alertando dos
procedimentos de sanitização e uso de máscaras.

- Garantir que funcionários e visitantes conheçam os riscos
e os procedimentos que deverão ser adotados.

- Incluir painel de comunicação visual no local de início
da atividade, alertando sobre a não permissão de entrada
de pessoas com sintomas de síndromes gripais, ou vírus
e bactérias contagiosas, disponibilizando a tabela de
sintomas do item 10 do presente documento.
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Priorizar a comunicação
e os atendimentos à distancia:

- Informar no site, e demais mídias, da instituição,
as normas e procedimentos que estão sendo
adotados, para promover a segurança dos
colaboradores e visitantes.

- Disponibilizar um termo de aviso sobre as
prevenções necessárias, nas vendas e divulgações
feitas pela internet e in loco.

- Realizar treinamentos, reuniões de trabalho
e briefings de preparação, preferencialmente,
através da internet.

- Incentivar a venda de ingressos e pagamentos online.

- Disponibilizar previamente auto check-list
descrevendo os sintomas de doenças que possam
colocar em risco a atividade a ser desenvolvida,
que estejam em surto local, alertando os clientes
e solicitando expressamente que não participem
portadores desses sintomas e voltem
na próxima oportunidade.
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Limitar o público e reorganizar os espaços e serviços proporcionalmente.

- De acordo com a capacidade de cada local, atividade ou evento, limitar

proporcionalmente o número de visitantes, para manter o distanciamento social.

- Suspender, em um primeiro momento, mega eventos com aglomerações

conforme o caso de cada atividade (shows, festas, reuniões etc).

- Observar que a atividade no seu ambiente de atuação (densidade por metro

quadrado), mantenha o distanciamento adequado entre as pessoas.

- Fechamento das atrações que naturalmente causam intensiva aglomeração

entre os visitantes, e que dificultem a manutenção do distanciamento social,

como por exemplo: brinquedo para crianças em parques, área infantil etc.

- A dequação do horário de funcionamento para diminuir aglomerações

e garantir o escalonamento de visitantes.

- Reorganizar a disposição de mesas e cadeiras em áreas de convivência e trabalho.

No caso de mesas fixas, impossibilitadas de remoção, interditar as mesas de forma

alternada. Nas lojas, permitir a entrada de 30% da capacidade de pessoas por vez.

·E m atrativos de ambientes fechados, tais como museu, galeria de exposição,

anfiteatro, centro de visitantes etc é obrigatório uso de mascaras, lavagem ou

higienização das mãos, distanciamento de 1,5 m e manter os filtros e dutos do

ar condicionado limpos constantemente.

- Vendas de pratos prontos evitando self-service no refeitório dos funcionários.

- Liberação escalonada dos funcionários para refeição, a fim de

evitar aglomeração.

- Não é permitida a permanência de pessoas na dependência

das marinas e empreendimentos de apoio náutico, gerando

aglomeração de pessoas. O acesso se dará apenas

para o deslocamento.
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Sanitizar e cuidar do ambiente de trabalho.

- As ações de sanitização devem ocorrer antes de abri-lo, durante e ao encerramento

dele, salvo os realizados em espaços abertos, ao ar livre e que não se utilizem

de materiais ou equipamentos.

- Todos os funcionários, concessionários, prestadores de serviço e visitantes

devem ser informados que são responsáveis por cumprir as medidas de

segurança sanitária visando à auto proteção.

- Promover a ventilação e sanitização tempestiva do ambiente, com portas e janelas

abertas, sempre que possível, tal como realizar a limpeza de mesas do setor

administrativo, teclados, mouse, maçanetas, pias e torneiras após cada uso.

- Reforçar as boas práticas na cozinha dos restaurantes e reservar espaço para

higienização dos alimentos.

- Desinfecção de latas de lixo após cada rota de coleta.

- Disponibilizar, em pontos estratégicos, lixeiras específicas para

descarte de máscara usadas.

- Desativar os bebedouros coletivos onde se bebe direto a saída de água.

- Realizar a limpeza de acionadores de descarga, maçanetas, pias, torneiras

e leitores biométricos após cada uso.

- Realizar treinamento com a equipe de limpeza sobre os protocolos de sanitização.

- Fazer controle e sanitização dos produtos e materiais oriundos de fornecedores externos.

- Limpar e desinfetar todas as áreas comuns como corredores, portas, elevadores,

banheiros, vestiários, grades, corrimãos, mesas e assentos das instalações

e demais superfícies.

- Higienizar com álcool 70º, com detalhes, os pontos de apoio das mãos.

- Orientar a retirada dos sapatos/calçados, ao ingressar

em ambientes fechados, visto que, os mesmos

são fortes carregadores e propagadores

de vírus e bactérias.



Manter estoques de produtos de higiene e segurança.

- Controlar estoques de produtos necessários para o cumprimento

das medidas mencionadas nos itens anteriores, a fim de não faltar.

- Revisar procedimentos operacionais de modo a reduzir o tempo

de exposição de colaboradores e passageiros.
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Monitorar e treinar.

- Monitorar as ações visando a volta gradual e responsável à normalidade.

- Garantir que as ações estejam efetivas ao longo do tempo rastreando

e contabilizando os casos de contaminação.

- Revisar periodicamente a carga de visitantes em função dos dados das

autoridades de saúde, do aprendizado e das tecnologias.

- Vistoriar os locais de concentração de visitantes, onde costumam

aglomerar-se pessoas, ocorrer a formação de filas e pontos de espera

para guiamentos entre outros.

- Realizar treinamento com os colaboradores e envolvidos, sobre as regras

de distanciamento, iniciando este processo antes da reabertura, bem

como fazer cheque-list e supervisão durante todos os dias de operação.

- Checagem rotineira de temperatura dos funcionários.
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Afastar pessoas com sintomas de gripe e grupos de risco.

- Providenciar e ter às mãos, medidores de temperatura corporal à distância.

- No caso de um cliente ter constatada temperatura acima do normal,

informar previamente que não participe da atividade em caso de febre ou

suspeita de gripe, e se for o caso, impedir a entrada no local ou participação

na atividade.

- Garantir o imediato afastamento para isolamento domiciliar de 14 dias,

a contar do início dos sintomas, os colaboradores que: a) testarem positivos

para vírus e bactérias; b) tenham tido contato ou residam com caso confirmado

de contaminação por vírus e bactérias contagiosas; c) apresentarem sintomas

de síndrome gripal.
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 ◉ Anosmia (perda olfato)

 ◉ Ageusia (falta paladar)

◉ Coriza

◉ Diarréia

 ◉ Febre

◉Dor Muscular (Mialgia)

◉ Tosse

◉ Fadiga

◉ Dor de cabeça

SINTOMAS LEVES

◉ Tosse persistente +
febre persistente

◉ Tosse persistente +
piora progressiva de outro

sintoma relacionado
a COVID-19

(prostração, hiporexia, diarréia)
◉ Pelo menos um dos

sintomas acima +
presença de fator de risco.

SINTOMAS MODERADOS SINTOMAS GRAVES

◉ Síndrome respiratória
aguda grave

◉ Síndrome gripal que
apresente:

dispnéia, desconforto
respiratório ou pressão

persistente no tórax,
ou saturação de O2 menor
que 95% em ar ambiente,

ou coloração
azulada de lábios ou rosto

- Caso o colaborador seja liberado por verificação médica, poderá ser reintegrado

ao trabalho, ou atividade, antes do final do prazo de 14 dias.

- Afastamento imediato de todos os colaboradores com mais de sessenta anos

ou que fazem parte do grupo de risco, exceto os que possuírem

atestado médico validando as condições clínicas;
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