
 
 

Boas Práticas na Prevenção e Enfrentamento da Covid-19 para 

Transporte Coletivo de Passageiros 

O Transporte Coletivo de Passageiros sem prejuízo da adoção dos 

protocolos específicos previstos neste documento, devem: 

I - 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 a 1% (um por cento), ou outro 

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

II - desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), a cada uso, os locais 

frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones, 

corrimões, controle remoto, máquinas acionadas por toque manual, e outros; 

III - fornecer orientações impressas aos funcionários quanto: a higienização das 

mãos com água e sabão líquido sempre que chegar ao local de trabalho, antes 

das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro ou após contato com 

superfícies; 

IV - 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, devendo ser observadas, especialmente, as seguintes diretrizes: 

a) ao apresentarem sintomas como febre, tosse, produção de escarro, 

dificuldade para respirar ou dor de garganta, os funcionários devem ser 

orientados a procurar atendimento médico para avaliação e investigação 



 
diagnóstica e afastados do trabalho por 14 dias, ressalvada a possibilidade de 

teletrabalho; 

b) o retorno ao trabalho do funcionário afastado nos termos da alínea “a” deste 

inciso deve ocorrer quando não apresentar mais sinais de febre e outros 

sintomas por pelo menos 72 (setenta e duas) horas, devendo ser considerado 

também o intervalo mínimo de 7 (sete) dias após o início dos sintomas, sem o 

uso de medicamentos para redução da febre ou outros medicamentos que 

alteram os sintomas (por exemplo, supressores da tosse), ou apresentar teste 

negativo ao teste rápido sorológico se assintomático, devendo usar máscara até 

o final dos 14 (quatorze dias); 

c) notificação a Vigilância em Saúde (Plantão remoto permanente: Nayana, 

telefone: 982339210 ou Weder, telefone: 985653308); 

V - Orientar e treinar os funcionários sobre o modo correto de relacionamento 

com o público no período de emergência em saúde pública, evitando o contato 

próximo mesmo utilizando os EPIs que devem ser fornecidos pelo empregador; 

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

recentemente admitidos e que residiam em outras unidades da Federação; e 

VII - 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 frequente 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. 

● Adquirir, fornecer e garantir o uso de todos os equipamentos de proteção 

individual dos trabalhadores e definir uma reserva estratégica interna 

destes equipamentos. 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 até no mínimo 2 centímetros 

abaixo do queixo; 

● Manter estoque de materiais de limpeza. As superfícies devem ser 

higienizadas com o auxílio de toalhas de papel descartáveis; 

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

20 segundos em sentido único) de balcões, poltronas/cadeiras, portas, 

catraca, cartão de visitante, maçanetas, porta papel toalha, corrimões e 

demais artigos e equipamentos que possam ser de uso compartilhado 

e/ou em espaço de uso coletivo. 

 

Proteção dos trabalhadores e trabalhadoras 

● Devem ser cumpridas integralmente as medidas de proteção 

recomendadas e utilizar os equipamentos de proteção individual; 



 
● Higienizar as mãos (lavar com água e sabonete líquido) antes e após cada 

atendimento. 

● Durante a fase de epidemia ou perante um caso suspeito, as equipes 

encarregadas pela limpeza, ficam mais expostas ao risco e, devem utilizar 

equipamentos de proteção adequados (EPI) – botas ou sapato 

apropriado, máscara, óculos para proteção dos olhos, avental de plástico 

sobre o uniforme e luvas (preferencialmente descartáveis). 

● Deve ser adotado um uniforme a ser lavado na lavanderia do 

estabelecimento, não deve ser levado para a casa. 

● Separar um lugar em casa (área de serviço ou um aparador) para deixar 

objetos pessoais quando chegar. Retirar os sapatos, lavar ou higienizar 

os mesmos e deixar nessa área reservada.  

● Não tocar em nada dentro de casa antes de lavar as mãos. Retirar a roupa 

e deixar na área reservada, em uma sacola ou cesto separado. Tomar 

banho, lavando inclusive os cabelos.  

● Deixar chaves, celular, carteira, mochila e bolsa nesta área que devem 

ser lavados e/ou higienizados.  

● Caso haja secreções (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. 

 

Orientações Específicas 

1. Medidas de Prevenção e Controle para os operadores e trabalhadores, 

empregados e autônomos, dos serviços de transporte de passageiros:  



 
a. Os serviços de transporte de passageiros deverão promover ações de 

divulgação das medidas de prevenção e controle do COVID-19 para todos os 

seus usuários e trabalhadores, próprios e terceirizados. Deverão ainda orientá-

los quanto à auto-observação e autocuidado, para que se possa proceder à 

identificação precoce de potenciais sinais e sintomas de infecção;  

b. Os trabalhadores que apresentarem qualquer tipo de sintoma que possa 

caracterizar a infecção por COVID-19, ainda que leve; assim como os que 

pertencem aos grupos de risco (maiores de 60 anos, gestantes, portadores de 

doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão e outras 

afecções que deprimam o sistema imunológico), devem se afastar do trabalho e 

permanecer em casa;  

c. As empresas deverão manter trafegando um número de veículos suficiente 

para o volume de passageiros, a fim de evitar o acúmulo de pessoas no interior 

dos veículos e nos locais de embarque e desembarque. É importante evitar a 

aglomeração de pessoas para diminuir a transmissão interpessoal do novo 

Coronavírus;  

d. Deverão ser criados mecanismos de organização das filas nos terminais de 

ônibus, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas;  

e. As janelas dos veículos deverão ser mantidas abertas a fim de garantir uma 

boa ventilação, mesmo para os veículos equipados com sistema de 

arcondicionado, os quais deverão ser desligados. Os veículos que não permitam 

a abertura das janelas não deverão ser utilizados;  

f. Disponibilizar álcool gel 70% para os motoristas e para os usuários do 

transporte de passageiros, ao adentrarem nos veículos;  

g. Disponibilizar máscaras de proteção para os motoristas de transporte 

individual e coletivo;  

h. Garantir acesso dos trabalhadores do transporte individual e coletivo de 

passageiros, sobretudo os motoristas, a lavatórios de mãos dotados de sabonete 

líquido, papel toalha descartável não reciclado e lixeiras com tampa acionada 

por pedal nos terminais de veículos, pontos finais e garagens;  



 
i. Garantir locais adequados para lavagem das mãos dos usuários nos terminais 

de ônibus;  

 

2. Limpeza e Higienização dos Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros:  

Realizar a limpeza e higienização dos veículos, conforme disposto a seguir:  

 

a. Onde: nos pontos de contato com as mãos dos usuários, como: superfícies, 

assentos, corrimão (barras chamadas de pega mão), maçanetas internas e 

externas, botões e cintos de segurança e encostos de cabeças; e, nos contatos 

das mãos dos motoristas, como: manoplas, volante, câmbio, painel, maçanetas 

internas e externas, partes plásticas e chaves; 

b. Como: através de fricção com álcool a 70% ou solução à base de hipoclorito 

de sódio a 1% nas superfícies, com o uso de papel ou pano descartável e luvas 

descartáveis para proteção, que deverão ser descartados após o uso em lixeira 

ou saco plástico;  

c. Quando: a limpeza deverá ser feita antes da primeira viagem (garagem), a 

cada parada nos terminais ou pontos finais e ao final do dia (garagem).  

d. Tabela de diluição do hipoclorito de sódio na concentração de 1%:  

 

 3. Comunicação social e medidas educativas: 

 Providenciar meios de orientação (ex.: cartazes, sistema de som nos terminais, 

mídias visuais, etc.) para os trabalhadores e usuários do sistema de transporte 



 
de passageiros acerca das medidas de prevenção e controle da infecção 

humana pelo COVID-19:  

a. Orientar trabalhadores e usuários sobre a etiqueta respiratória (cobrir a boca 

e o nariz durante a tosse e espirros com lenços de papel ou cotovelo flexionado), 

higiene frequente das mãos, com água e sabão e/ou álcool gel a 70%; e, uso 

obrigatório de máscaras de proteção;  

b. Orientar os trabalhadores e usuários a evitar consumir alimentos dentro dos 

ônibus, pois há risco de tocar em superfícies e depois levar a contaminação à 

boca; além de promover o “engorduramento” das mãos e consequentemente de 

superfícies, dificultando a limpeza das áreas de alto toque;  

c. Orientar os trabalhadores e passageiros a manter o distanciamento mínimo de 

1,5 (um e meio) metro de outras pessoas;  

d. Orientar as pessoas doentes a não utilizar o transporte público. No entanto, 

para aqueles que precisem se deslocar por este meio de transporte por falta de 

outra alternativa; orientar quanto à manutenção de distância segura de outros 

passageiros e quanto ao uso de máscara;  

e. Orientar os motoristas e usuários do transporte individual e coletivo a lavarem 

suas mãos ao saírem dos veículos ou, caso não seja possível, utilizarem álcool 

gel 70% friccionando as mãos;  

 

4. Medidas Individuais de Higiene Das Mãos e Etiqueta Respiratória:  

a. As mãos devem ser lavadas com água e sabão líquido antes das refeições, 

após tossir, espirrar ou usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, 

pode-se usar preparação alcoólica (como o álcool em gel a 70%);  

b. Ao tossir ou espirrar, proteger com lenços descartáveis a boca e nariz para 

evitar disseminação de gotículas das secreções. Na impossibilidade de serem 

usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir 

ou espirrar;  



 
c. Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato 

com superfícies;  

d. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; 

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

Municipal através do telefone 62 3371 7750, todos os dias, das 07h às 

19h. 

 


