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Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Protocolos Sanitários de Segurança referentes as medidas preventivas de 
combate à COVID-19 para Hotéis e Meios de Hospedagem  

Considerando todas as medidas preventivas de enfrentamento à pandemia do 
Coronavírus, as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os protocolos 
sanitários do Estado de São Paulo e do município de Barueri (publicado no Diário 
Oficial do Município de Barueri em 11/06/2020 pelo Decreto nº 9.151, de 10 de junho 
de 2020), recomendamos que sejam seguidas as orientações do Protocolo Sanitário 
abaixo: 

Para ambientes não contemplados no presente protocolo, deverão seguir 
orientações do protocolo geral e específicos de cada setor e subsetores.  

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Distância segura – Manter a distância 
mínima entre pessoas de 1,5m (um 
metro e meio) no check in e check out e 
em todos os ambientes, internos e 
externos, ressalvadas as exceções em 
razão da especificidade da atividade ou 
para pessoas que dependam de 
acompanhamento ou cuidados 
especiais, tais como crianças de até 12 
anos, idosos e pessoas com deficiência. 

Obrigatório Obrigatório 

Atendimento preferencial - Deve ser 
dado atendimento preferencial às 
pessoas do grupo de risco, em todos os 
setores do hotel, garantindo um fluxo 
ágil para que permaneça o mínimo 
possível na recepção do 
estabelecimento. 

Obrigatório Obrigatório 

Demarcação de áreas de fluxo – 
Devem ser adotadas demarcações das 
áreas de fluxo de pessoas para evitar 
aglomerações com placas de 
instruções, minimizando o número de 
pessoas concomitantemente no mesmo 
ambiente e respeitando o 
distanciamento mínimo. 

Obrigatório Não se aplica 

Marcações no piso - Sempre que 
possível, utilizar marcação no piso para 
sinalizar o distanciamento de 1,5m (um 
metro e meio). 

Obrigatório Obrigatório 

Distanciamento Social 
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Serviço de quarto - Durante a 
realização de “serviço de quarto”, o 
garçom/copeiro não deve acessar a 
unidade do cliente, entregando a 
bandeja/produtos ao cliente em frente 
ao respectivo quarto. 

 
 
 

Obrigatório 

 
 
 

Obrigatório 

Serviço de quarto (alimentação) - A 
equipe de alimentação deve cobrir 
bandejas, protegendo os alimentos 
durante o transporte até a unidade 
habitacional e, ao término das refeições, 
os utensílios devem ser dispostos do 
lado de fora do quarto (no corredor, ao 
lado da porta) pelo hóspede, para que 
sejam recolhidos. 
Nota: Os temperos e condimentos 
devem vir diretamente da cozinha a 
cada cliente em porções individuais ou 
sachês, respeitando a data de validade. 

Obrigatório Obrigatório 

Coffee break - Para o serviço de coffee 
break, devem ser considerados kits 
individuais para reduzir o contato de 
pessoas próximas às mesas de serviço. 

Obrigatório Obrigatório 

Reserva de horário - Para restaurantes 
com espaços reduzidos, deve-se 
considerar a reserva de horários junto 
do cliente de forma antecipada. 

Obrigatório Obrigatório 

Frigobar - Oferecer ao hóspede no 
check-in um extenso pacote de 
produtos de frigobar, reduzindo assim a 
necessidade de reabastecimento e a 
presença de colaboradores no quarto 
e/ou disponibilizar cardápio de forma 
que não haja o manuseio ou que 
possam ser higienizados (menu board, 
cardápio digital, lousa e etc.). 

Obrigatório Obrigatório 

Espaçamento entre mesas e cadeiras 
- Aumente o espaçamento entre as 
mesas, com uma separação mínima de 
1m (um metro) entre as cadeiras ou 2m 
(dois metros) entre mesas. Aplicar a 
redução de 40 a 60% da capacidade 
máxima, dependendo da fase de 
abertura do setor econômico em que o 
município se encontra. 

Obrigatório Obrigatório 

Self Service - Estabelecimentos que 
trabalhem com sistema de self service 
devem estabelecer funcionários 

Obrigatório Obrigatório 
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específicos para servir os clientes ou 
disponibilizar luvas descartáveis de 
plástico para que os clientes se sirvam. 
Utilizar barreiras físicas, no formato de 
proteções transparentes para proteção 
dos alimentos nos balcões expositores.  
Utilizar sempre que possível, itens que 
estejam em porções individuais, 
idealmente embaladas com filme 
plástico. 
Eventos - Qualquer evento deverá ser 
proibido e seguir as diretrizes e 
orientações das autoridades de saúde e 
do governo para retomada de atividades 
de acordo com a flexibilização das fases 
descritas no Plano SP e Protocolos 
Sanitários do munícipio de Barueri. 

Obrigatório Obrigatório 

Brinquedotecas - Devem permanecer 
fechadas e seguir as diretrizes e 
orientações das autoridades de saúde e 
do governo para a reabertura. 
Atividades ao ar livre podem ser 
incentivadas, desde que respeitem a 
distância mínima recomendada. 

Obrigatório Obrigatório 

Mobiliário - Providenciar o afastamento 
de mobiliário em áreas de lazer 
(espreguiçadeiras, esteiras, mesas etc.) 
e orientar os hóspedes para que evitem 
aglomerações e os móveis devem ser 
afastados um dos outros. 

Obrigatório Obrigatório 

Uso de elevadores – Limitar o uso 
simultâneo de pessoas nos elevadores, 
reduzir a lotação máxima, manter o 
distanciamento mínimo necessário e 
orientar os funcionários e clientes a não 
conversarem dentro dos elevadores, 
bem como orientar a necessidade do 
uso de máscara dentro dos mesmos. 

Obrigatório Obrigatório 

Barreiras físicas ou uso de 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) na impossibilidade de manter o 
distanciamento mínimo – Utilizar 
barreiras físicas ou EPI específico de 
proteção entre pessoas, no formato de 
divisórias transparentes ou protetores 
faciais, sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

Obrigatório Obrigatório 
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DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Uniformes - Os uniformes da equipe de 
governança (equipe de higiene e 
lavanderia) devem ser lavados no hotel 
ou em lavanderia terceirizada, sendo 
trocados diariamente ou conforme a 
necessidade. 

Obrigatório Não se aplica 

Equipe de recepção/mensageiros - 
Toda a equipe (recepcionistas, 
mensageiros, manobristas), deve 
higienizar as mãos após carregar malas 
e bagagens, utilizando água e sabão 
ou, na impossibilidade, utilizar álcool em 
gel 70%. 

Obrigatório Obrigatório 

Manobristas - devem higienizar 
volante, botões, maçaneta, 
sensor/chave do carro antes de dirigir o 
veículo e na entrega ao cliente. Além 
disso, a higienização das mãos com 
água e sabão ou, na impossibilidade, 
álcool em gel 70% deve ser realizada 
antes e depois de cada carro 
manobrado e o uso de máscara deve 
ser essencial durante o trajeto e 
manobra. 

Obrigatório Obrigatório 

Proteção pessoal – Exigir o uso de 
máscaras descartáveis ou de tecido 
com ou sem protetores faciais (face 
shield) em todos os ambientes de 
trabalho por funcionários e clientes, 
bem como incentivar o uso das mesmas 
no trajeto para o trabalho, seja em 
transporte coletivo ou individual, e em 
lugares públicos e de convívio familiar e 
social. 
As máscaras devem ser trocadas 
sempre que estiverem úmidas, com 
sujeira aparente, danificadas, se houver 
dificuldade para respirar ou a cada três 
horas. 
Obs.: a proteção é obrigatória para 
crianças acima de 2 anos de idade e/ou 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene Pessoal 
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que não apresentem problemas 
respiratórios ou inconscientes, 
incapacitados ou incapazes de remover 
a máscara sem assistência. 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) – Exigir o uso e/ou disponibilizar 
os EPIs necessários aos funcionários 
para cada tipo de atividade, além 
daqueles de uso obrigatório, como 
máscaras, principalmente para 
atividades de limpeza, retirada e troca 
do lixo, manuseio e manipulação de 
alimentos e aferição de temperatura e 
outros cuidados médicos. 

Obrigatório Não se aplica 

Camareiras - Além das máscaras, 
deverão utilizar Equipamentos de 
Proteção Individual (como luvas de 
procedimento, óculos, toucas 
descartáveis, sapatilhas propé 
descartáveis, avental e máscara 
descartável) durante todo procedimento 
de limpeza dos quartos. 

Obrigatório Não se aplica 

Contato físico – Orientar os 
funcionários e clientes para que evitem 
tocar os próprios olhos, boca e nariz e 
evitem contato físico com terceiros, tais 
como beijos, abraços e aperto de mão. 

Obrigatório Obrigatório 

Higiene respiratória – Orientar 
funcionários e clientes para que sigam a 
etiqueta de tosse a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços 
descartáveis, jogá-lo fora 
imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

Obrigatório Obrigatório 

Higienização das mãos – Incentivar a 
lavagem de mãos com água e sabão e 
caso não seja possível, utilizar álcool 
em gel 70%, antes e após a colocação 
da máscara, após tossir, espirrar, usar o 
banheiro, tocar em dinheiro, manusear 
alimentos cozidos, prontos ou in natura, 
manusear lixo, manusear objetos 
compartilhados e outros. 

Obrigatório Obrigatório 

Disponibilização de álcool em gel 
70% - Disponibilizar álcool em gel 70% 
em pontos estratégicos, como 
recepção, banheiros da área comum, 
hall de elevadores, etc, para uso de 

Obrigatório Não se aplica 
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hóspedes e colaboradores. 
Aviso sobre higienização das mãos – 
Afixar aviso com o texto “ajude na 
prevenção de doenças – lave suas 
mãos”, próximo às pias para 
higienização das mãos. 

Obrigatório Não se aplica 

Descarte de máscara – Indicar a 
funcionários e clientes os locais 
específicos para descarte de máscaras, 
bem como divulgar instruções de como 
colocá-las e retirá-las com segurança, 
recomendando trocas periódicas, de 
acordo com as instruções do fabricante 
e as indicações dos órgãos sanitários e 
de saúde. 

Obrigatório Obrigatório 

Compartilhamento de objetos – 
Orientar os funcionários e clientes para 
que não compartilhem objetos pessoais, 
tais como fones de ouvido, celulares, 
canetas, copos, talheres e pratos, bem 
como para que realizem a higienização 
adequada dos mesmos. Sempre que 
possível, o mesmo deverá ser aplicado 
para o compartilhamento de objetos de 
trabalho. Objetos fornecidos a clientes 
devem estar embalados 
individualmente. 

Obrigatório Obrigatório 

Bebedouro - Os bebedouros de 
pressão devem ser interditados ou 
retirados. 
Ofertar água potável de modo 
individualizado. 

Obrigatório Não se aplica 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Higienização – Aperfeiçoar e reforçar 
os processos de higienização em todos 
os ambientes e equipamentos, incluindo 
piso, estações de trabalho, máquinas, 
mesas, cadeiras, computadores, entre 
outros, ao início e término de cada dia e 
intensificar a limpeza de áreas comuns 
e de grande circulação de pessoas 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização de Ambientes 



 
                                

VTR/srs Pág 7/10 
 

durante o período de funcionamento. 
Lixeiras – Disponibilizar lixeira com 
tampa com dispositivo que permita a 
abertura e o fechamento sem o uso das 
mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, 
como acionamento automático). 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização da lixeira e descarte do 
lixo – Efetuar a higienização das 
lixeiras e o descarte do lixo 
frequentemente e separar o lixo com 
potencial de contaminação (EPI, luvas, 
máscaras, etc.) e descartá-lo de forma 
que não ofereça riscos de 
contaminação e em local isolado. 

Obrigatório Não se aplica 

Objetos tipicamente compartilhados - 
Remover objetos de uso tipicamente 
compartilhado (como jornais, revistas e 
livros) de espaços comuns e dos 
quartos para evitar a contaminação 
indireta. 

Obrigatório Não se aplica 

Cartão-chave - No check in entregar o 
cartão-chave, higienizados e em sacos 
plásticos. No check out, recomenda-se 
que o recepcionista não pegue o cartão 
na mão do hóspede, e sim que o 
hóspede o deposite em local específico. 

Obrigatório Obrigatório 

Retirada de tapetes e carpetes – 
Sempre que possível, retirar ou evitar o 
uso de tapetes e carpetes, facilitando o 
processo de higienização. Não sendo 
possível a retirada, reforçar a limpeza e 
a higienização dos mesmos. 

Obrigatório Não se aplica 

Disponibilizar na entrada produtos 
para higiene – Disponibilizar na 
entrada produtos para clientes e/ou 
funcionários poderem higienizar 
bagagens, sacolas, carrinhos de malas, 
etc. 

Obrigatório Obrigatório 

Máquinas de cartão – Envelopar as 
máquinas de cartão com filme plástico e 
higienizá-las após cada uso. 

Obrigatório Não se aplica 

Utensílios – Disponibilizar talheres 
embalados individualmente aos clientes, 
além de manter os pratos, copos e 
demais utensílios protegidos. 
Retirar todos os utensílios de mesas de 
restaurantes de hóspedes e refeitórios 

Obrigatório Obrigatório 
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de funcionários imediatamente após a 
desocupação e proceder à higienização 
dos mesmos após a saída do cliente.  
Roupas de cama e banho - As roupas 
de cama e banho utilizadas pelo 
hóspedes devem ser colocadas em 
sacos de roupa específicos para tal fim 
e manuseados com cuidado, evitando 
contaminação de superfícies e/ou 
pessoas ao redor e higienizados 
adequadamente. 

Obrigatório Não se aplica 

Final da estadia - ao final da estadia do 
hóspede, deverá ser realizada limpeza 
e desinfecção completa do apartamento 
e superfícies, antes da entrada de novo 
hóspede. 

Obrigatório Obrigatório 

Inspeções diárias - Devem ser 
realizadas inspeções diárias pela 
liderança em todos os ambientes de uso 
comum e áreas de preparo e serviço de 
alimentos para garantir que os métodos 
de limpeza e higienização sejam 
seguidos e realizados de modo 
consistente, conforme manual interno. 

Obrigatório Não se aplica 

Limpeza de escadas e elevadores – 
Higienizar escadas e elevadores de uso 
compartilhado a cada utilização e 
orientar o funcionário ou cliente a lavar 
as mãos com água e sabão ou, na 
impossibilidade, usar álcool em gel 
70%, após o uso dos mesmos. 

Obrigatório Não se aplica 

Cardápios - Higienizar a cada uso com 
álcool 70% os cardápios e/ou realizar a 
adequação da divulgação do cardápio 
de forma que não haja o manuseio ou 
disponibilizar cardápios que possam ser 
higienizados (menu board, cardápio 
digital, lousa e etc.)  

Obrigatório Não se aplica 

Recebimento e higienização de 
mercadorias - As embalagens 
secundárias e terciárias dos produtos, 
como caixas de papelão ou fardos 
plásticos, devem ser descartadas e as 
embalagens primárias devem ser 
desinfetadas e depois adequadamente 
armazenadas. 

Obrigatório Não se aplica 

Higienização de ambientes Obrigatório Não se aplica 
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infectados – Em caso de confirmação 
de caso de COVID-19, isolar os 
ambientes em que a pessoa infectada 
transitou até a sua higienização 
completa.  
Ambientes abertos e arejados – 
Sempre que possível, manter os 
ambientes abertos e arejados. 

Obrigatório Obrigatório 

Ar condicionado – Quando possível, 
evitar o uso de ar condicionado. Caso 
seja a única opção de ventilação, 
instalar e manter filtros e dutos limpos, 
além de realizar a manutenção e 
limpeza semanais do sistema de ar 
condicionado por meio de PMOC (Plano 
de Manutenção, Operação e Controle).  

Obrigatório Não se aplica 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Condições de saúde - O hóspede deve 
receber informações sobre novos 
protocolos de saúde, bem como deve 
informar sobre sua condição e estado 
de saúde, indicando se está dentro do 
grupo de risco (idosos, diabéticos etc.) e 
se possui plano de saúde. 

Obrigatório Obrigatório 

Descarte de máscaras – Orientar para 
o descarte das máscaras serem 
realizados em lixeiras comuns. A 
máscara não é considerada um lixo 
reciclável.  

Obrigatório Obrigatório 

Orientações importantes quanto ao 
uso do álcool: 
a) Mantenha o produto fora do     
alcance das crianças, principalmente 
das crianças menores, entre 1 e 5 anos 
de idade;  

b) Ao aplicar o produto, não fique perto 
de fogões, isqueiros, fósforos etc. 
Mantenha o produto longe do fogo e do 
calor;  

c) Evite o armazenamento desses 
produtos em recipientes diferentes e 

Obrigatório Obrigatório 

Comunicação e Segurança 
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não etiquetados; 

d) Não utilize o produto em forma de 
aerossol nas crianças;  

e) Cuidado para que não haja contato 
do produto com os olhos; 

f) O álcool gel pode ser extensivo ao 
uso infantil, desde que aplicado por um 
adulto ou sob a supervisão de um 
adulto. 
Acompanhamento das 
recomendações atualizadas – 
Acompanhar rigorosamente as reco-
mendações dos órgãos competentes 
para implementação de novas medidas, 
produtos ou serviços de prevenção.  

Obrigatório Obrigatório 

 

 
DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Aferição da temperatura – Aferir a 
temperatura corporal dos funcionários 
no início do turno e dos hóspedes no 
check-in, direcionando e orientando a 
procurar o serviço médico caso esteja 
acima de 37,5ºC. 

Obrigatório Não se aplica 

Cartazes - Disponha cartazes na 
entrada do estabelecimento com 
informações relacionadas aos sintomas 
de Covid-19. 

Obrigatório Não se aplica 

Retorno de zonas de risco - Monitorar 
os eventuais sintomas dos funcionários 
por 14 dias, verificando a temperatura 
do corpo duas vezes ao dia caso tenha 
retornado de uma zona de risco (acima 
de 37,5ºC), preferencialmente 
mantendo o funcionário em teletrabalho 
ou afastado nesse período, quando 
possível.	  

Obrigatório 
 

Não se aplica 

Apoio e acompanhamento – Sempre 
que possível, disponibilizar apoio e 
acompanhamento psicológico a 
funcionários e seus familiares. 

Obrigatório Não se aplica 

 

Monitoramento das Condições de Saúde 


