
 

Boas Práticas na Prevenção e Enfrentamento da Covid-19 para  

Meios de Hospedagem 

Os meios de hospedagem, sem prejuízo da adoção dos protocolos          

específicos previstos neste documento, devem: 

I - vedar o acesso aos seus estabelecimentos de funcionários, consumidores e            

usuários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial usada de           

maneira adequada (cobrindo nariz, boca e queixo); 

II - disponibilizar preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) para           

higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de          

funcionários e usuários (recepção, balcões, saídas de vestuários, corredores         

com maior circulação de pessoas, refeitório, etc.); 

III - intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes com detergente neutro            

(quando o material da superfície permitir), e, após, desinfetar com álcool 70%            

(setenta por cento) ou solução de água sanitária 1% (um por cento), ou outro              

desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material; 

IV - desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), várias vezes ao dia, os              

locais frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas,       

telefones, teclados de computador, corrimões, controle remoto, máquinas        

acionadas por toque manual, carrinhos de supermercado, elevadores e outros; 

V - disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão             

líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento de             

pedal; 

VI - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de             

ar-condicionado limpos (filtros e dutos); 

VII - manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas            

abertas) sempre que possível; 

 



 
VIII - garantir a distância mínima de 2 (dois) metros entre os funcionários,             

inclusive nos refeitórios, com a possibilidade de redução para até 1 (um) metro             

no caso de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs que            

impeçam a contaminação pela COVID-19; 

IX - nos estabelecimentos nos quais haja consumo de alimentos, observar o            

protocolo para Restaurantes e similares, mesmo que em se tratando de           

refeitórios para funcionários, sem prejuízo de: 

a) manter a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas; 

b) deixar de utilizar serviços de autoatendimento, evitando o compartilhamento          

de utensílios como colheres e pegadores, podendo, alternativamente,        

selecionar pessoas que sirvam a refeição para os funcionários, ou utilizar o            

fornecimento de marmitas, desde que sigam as normas de boas práticas de            

fabricação de alimentos; e 

c) disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão            

líquido, papel toalha no devido suporte, lixeiras com tampa e acionamento de            

pedal ou lixeiras sem tampa; 

X - fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja necessário            

o compartilhamento, por exemplo, de copos, utensílios de uso pessoal,          

telefones, fones, teclados e mouse; 

XI - evitar reuniões de trabalho e treinamentos presenciais; 

XII - estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água,             

evitando, assim, o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros; 

XIII - adotar trabalho remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e            

alterações de jornadas, quando o exercício da função pelos funcionários          

permitir, com vistas a reduzir contatos e aglomerações; 

XIV - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para as           

pessoas com 60 (sessenta) ou mais anos de idade, profissionais com histórico            

 



 
de doenças respiratórias, crônicas, oncológicas, degenerativas e profissionais        

grávidas; 

XV - fornecer orientações impressas aos funcionários quanto: a higienização          

das mãos com água e sabão líquido (Anexo 1) sempre que chegar ao local de               

trabalho, antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro; a evitar             

tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com              

superfícies; 

XVI - garantir que suas políticas de licença médica sejam flexíveis e            

consistentes com as diretrizes de saúde pública e que os funcionários estejam            

cientes dessas políticas,  

XVII - observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção           

de riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da          

população, com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de           

relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública; 

XVIII - estabelecer isolamento, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, de           

trabalhadores recentemente admitidos e que residiam em outras unidades da          

Federação; e 

XIX - implementar medidas para impedir a aglomeração desordenada de          

consumidores, usuários, funcionários e terceirizados, inclusive no ambiente        

externo do estabelecimento, garantindo o distanciamento de no mínimo 1,5 m           

nas filas de acesso ao interior dos estabelecimentos. 

 

Princípios gerais 

● Todos os funcionários devem ser orientados sobre os sinais ou sintomas           

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e como cumprir as precauções         

básicas de prevenção e controle, sobretudo a etiqueta respiratória,         

 



 
higienização das mãos e o uso OBRIGATÓRIO e correto da máscara           

(de forma a cobrir o nariz, a boca e o queixo). 

● Cumprir legislação sanitária vigente segundo natureza do       

estabelecimento. 

● Providenciar todos os equipamentos de proteção individual dos        

trabalhadores e definir uma reserva estratégica interna destes        

equipamentos. 

● Manter estoque de materiais de limpeza. 

● Afixar dispensadores de parede de álcool gel 70% em todos os           

ambientes de uso comum (exemplos: juntos aos elevadores, recepção,         

salão de refeições, junto aos pontos de entrada e saída do meio de             

hospedagem). 

● Estabelecer rotina frequente de desinfecção com álcool 70% (fricção por          

20 segundos em sentido único, do centro para as extremidades) de           

balcões, mesas, poltronas/cadeiras, portas giratórias e de vidro, caixas         

eletrônicos, catraca, cartão de visitante, maçanetas, torneiras, porta        

papel toalha, porta sabão líquido, corrimões e painéis de elevadores,          

telefones e demais artigos e equipamentos que possam ser de uso           

compartilhado e/ou coletivo. 

● Eliminar o Buffet de self service, optar por o serviço a la carte, café da               

manhã continental ou empratado, e atender EXCLUSIVAMENTE os        

hóspedes. 

 



 
● Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas,         

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a          

difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a            

qualidade interna do ar. 

 

Proteção dos colaboradores dos meios de hospedagem 

● Os colaboradores devem cumprir integralmente as medidas de proteção         

recomendadas e utilizar os equipamentos de proteção individual. 

● Pessoas que trabalham no atendimento direto ao público devem usar,          

além da máscara de tecido, em bom estado e trocada a cada 2 horas,              

viseira de proteção facial devidamente higienizada (instruções no Anexo         

2) até no mínimo 2 centímetros abaixo do queixo. 

● Os colaboradores devem higienizar as mãos (lavar com água e          

sabonete líquido) antes e após cada atendimento, principalmente nas         

áreas do hotel onde os colaboradores têm contato direto com o público            

como recepção, governança s e restaurante. 

● Definir dois profissionais diferentes para a limpeza do quarto: um para a            

remoção da roupa de cama e toalhas; outra para realizar a limpeza. É             

recomendado dar um intervalo de 2 horas entre a remoção da roupa de             

cama e a limpeza do quarto. 

● Durante a fase de epidemia, as equipes encarregadas pela limpeza dos           

quartos ficam mais expostas ao risco e, devem utilizar equipamentos de           

proteção adequados (EPI) – botas ou sapato apropriado, máscara,         

 



 
viseira de proteção facial, avental de plástico sobre o uniforme e luvas            

(preferencialmente descartáveis); 

● O uniforme dos colaboradores deve ser lavado na lavanderia do meio de            

hospedagem, não deve ser levado para a casa do colaborador. 

● Ao remover a roupa de cama, retirá-la sem sacudir, enrolando-a, no           

sentido de dentro para fora (Dentro: parte em contato com o colchão.            

Fora: Parte em contato com o hóspede) fazendo um “embrulho”. 

● Não encostar a roupa de cama no corpo. 

● Em caso de lavanderia própria, não estocar roupa suja, lavar          

imediatamente. 

● A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar,            

seguindo os parâmetros e procedimentos da lavanderia do meio de          

hospedagem. 

● Se a roupa não puder ser lavada “a quente”, deve ser lavada na             

máquina com adição de um desinfetante apropriado a este tipo de roupa            

e compatível a máquina. 

● Na ausência de uma máquina de lavar ou lavanderia própria, embale as            

roupas, acondicione em um saco impermeável, fechando-o bem e leve-o          

para uma lavanderia terceirizada, recomendando a lavagem imediata. 

● Os resíduos recolhidos no quarto (lixo) devem ser bem acondicionados          

em um saco bem fechado, armazenados em local próprio até o seu            

recolhimento pelo órgão responsável pela coleta de lixo. 

 

 



 
Limpeza e desinfecção de superfícies 

● Não varrer o chão ou limpar o mobiliário com espanador: a limpeza            

úmida é sempre preferível porque o novo coronavírus pode se agregar a            

partículas de poeira. 

● Evitar o uso de aspirador de pó, provocam a suspensão e movimento no             

ar de poeira ou gotículas nas quais o vírus pode estar contido. 

● Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais             

limpas para as mais sujas. 

● Usar baldes, rodos e panos de limpeza de uso único, diferentes e            

exclusivos para cada ambiente como recepção, quartos, banheiros,        

salão de eventos, entre outros. 

● Para desinfecção de superfícies podem ser utilizados hipoclorito de         

sódio (água sanitária) ou álcool 70% na limpeza rápida de algumas           

superfícies de toque frequente. 

● Caso haja secreções (suor, catarro, sangue, cuspe ou outros líquidos          

orgânicos) absorver os líquidos com um papel absorvente, descartar o          

papel em saco impermeável e em seguida fazer a limpeza e desinfecção            

do local, sempre utilizando os EPIs e procedimentos recomendados. 

● Limpar o mobiliário e equipamentos com uma toalha umedecida em          

desinfetante puro, água sanitária ou em álcool a 70%. 

● O mobiliário deve ser desinfetado antes de limpar o chão. 

● Todas as louças (copos, talheres, pratos, travessas e outros) devem ser           

lavadas  com detergente e esterilizadas com álcool 70%. 

 



 
● Se houver copa, limpar e desinfetar (com água sanitária ou álcool 70%            

puro) armários, bancadas, pias, torneiras, mesa, cadeiras e os         

puxadores dos armários e das portas. 

● Limpar e desinfetar também as paredes até a altura (alcance) do braço. 

● Atenção especial para a limpeza dos banheiros. Começar a limpeza          

pelas torneiras e lavatórios, em seguida banheiras (se houver), chuveiro,          

sanitário (para a limpeza do sanitário, aplicar um produto que tenha a            

função de detergente e desinfetante em simultâneo, deixar agir por 10           

minutos, esfregar bem com a ”escova de vaso”, dar descarga com a            

“escova de vaso” ainda dentro do vaso para que a mesma também fique             

limpa), por último lavar o piso com detergente e desinfetante, abrir as            

janelas da área e deixar secar. 

 

Meios de Hospedagem que possuem piscinas e jacuzzi 

● Recomendar a não utilização pelo hóspede e interditar com fitas          

zebradas. 

 

Como proceder em caso de pessoas que estão hospedadas ou trabalham 

no estabelecimento apresentarem sintomas 

● O meio de hospedagem deve dispor de termômetro infravermelho para          

checar diariamente a temperatura de colaboradores, colaboradoras e        

 



 
hóspedes (principalmente antes da admissão). Em caso de apresentar         

febre, hóspedes não devem ser hospedadas/os. 

● Ao identificar pessoas que apresentem sintomas (febre, tosse, produção         

de escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta), orientar a          

procurar atendimento médico para avaliação e investigação diagnóstica        

na Unidade Primária Respiratória (UPR) - 33717707, de segunda a          

sexta das 07h às 19h. Em caso de urgência ou necessidade de            

atendimento aos finais de semana, ligar no 192 (SAMU) ou no Pronto            

Socorro do Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara - 33711026. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Vigilância Sanitária           

Municipal através do telefone 62 33717750, de segunda a sexta das 07h às             

11h e das 13h às 17h. 
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 ANEXO 1 

 

Instruções para a Higienização das Mãos com Água e Sabão 

 

 

 

Atenção: O movimento de lavagem das mãos deve ser em sentido único,  

evitando o "vai e vem" 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

Higienização das Viseiras de Proteção Facial 

 

1 - Equipamento para uso individual. O uso deve ser pessoal e intransferível. 

2 - Utilize em conjunto com outros equipamento de proteção individual, como            
máscara facial e óculos de proteção. 

3 - Higienize antes do primeiro uso e após contato com outras pessoas. 

4 - Lave com água e sabão/detergente e somente depois dessa limpeza,            
realize o processo de desinfecção. 

5 - Desinfete com álcool 70% ou hipoclorito de sódio e de acordo com              
Comissão de infecção hospitalar. 

6 - Não deve ser exposto a temperaturas extremas. 

7 - Evite o uso prolongado deste equipamento. Em caso de desconforto,            
interrompa a utilização. 

8 - A durabilidade pode ser curta, manuseie com cuidado para preservar sua             
vida útil. 

9 - Descarte como lixo hospitalar aos primeiros sinais de desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


