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ANEXO X  

 

 
 

Considerando o cenário atual de alerta global da doença causada pelo novo corona vírus 

(COVID-19), bem como as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, 

orienta os hotéis e motéis a adotarem os seguintes cuidados para minimizar o risco de 

disseminação do vírus: 

 

Atender considerando um percentual de 30% (trinta por cento) do total dos apartamentos 

disponiveís de cada estabelecimento. 

Não permitir aglomeração de pessoas no interior do estabelecimento, recepção e outras áreas, 

adotando medidas de  controle de acesso na entrada; 

Reposicionamento do mobiliário gerando um espaço não menor a dois metros, de forma a 

promover a distância entre os hóspedes no salão do café da manhã; 

Retirada do mobiliário do saguão do hotel, para evitar aglomerações; 

O café da manha será servido em bandejas individuais e somente nos apartamentos ocupados 

pelos hóspedes; 

Todos os produtos devem ser servidos nas bandejas, quando levados aos apartamentos, devendo 

as bandejas serem entregues à porta da unidade habitacional, proibindo o acesso do colaborador 

à mesma; 

Todos os itens, produtos, louças, talheresdevem ser entregues devidamente protegidos com filme 

pack; 

Todos os colaboradores que lidam nas áreas de alimentação, sejam cozinha, salão e serviços aos 

apartamentos, devem estar protegidos em tempo integral de luvas e máscaras; 

Disponibilizar álcool à 70% para higienização das mãos, para uso dos clientes/hóspedes, 

funcionários e entregadores, em pontos estratégicos (entrada, corredores, balcões de 

atendimento e “caixas”); 

As acomodações nos apartamentos devems er distribuídas para não haver aglomerações nos 

corredores; 

As arrumações dos apartamentos serão somente realizadas pelas camareiras, após 02 (duas) 

horas da saída do hóspede do apartamento, mediante aviso e oferta do serviço ao hóspede; 

Delimitar o trânsito de uma pessoa por vez nos elevadores; 

Reforçar a limpeza de pontos de grande contato como: elevadores, escadarias, corrimões, 

banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, caixas eletrônicos, entre outros; 

Proibir a hospedagem em apartamentos triplos, se possível evitar também a ocupação dulpa; 

Entrega no “check in” de todas as medidas restritivas, por escrito, aos hóspedes; 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM 

HOTÉIS E MOTÉIS. 
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Fica proibida a comercialização e/ou uso de salas de eventos. As referidas salas podem ser 

colocadas à disposição das autoridades para trabalhos profissionais específicos; 

O atendimento às pessoas não hospedadas será suspenso no restaurante, salão de café e etc; 

 Monitorar as condições de saúde dos funcionários. Se apresentar febre e/ou sintomas 

respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores 

no corpo, dor de cabeça, devem ser imediatamente afastados das atividades e orientados entrar 

em contato com a Secretaria Municipal de Saúde no telefone do Disk Saúde: 0800 647 4222; 

Destacar informações na entrada do estabelecimento, informações referente aos sintomas da 

COVID-19, formas de contágio e orientações quanto etiqueta respiratória; 

Os estabelecimentos comerciais  deverão fornecer EPIs adequados aos funcionários, tais como, 

máscaras e luvas; 

Sinalizar o piso no direcionamento das filas, utilizando para essa finalidade, fita, cones, entre 

outros materiais, de modo a manter a distância de dois metros entre os consumidores; 

Os estabelecimentos deverão realizar a higienização dos balcões de atendimento, caixas após 

cada uso, com álcool à 70% ou outro sanitizante adequado segundo recomendações da 

ANVISA; 

Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados 

em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para 

copos. Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários. 

Também é permitido aos funcionários copos ou canecas não descartáveis, desde que de 

uso individual; 

Aos locais que possuem sistema de ar condicionado, manter os componentes limpos, de forma a 

evitar a propagação de agentes nocivos;  

Recomenda-se manter os ambientes ventilados, e com constante higienização dos pisos; 

Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e antebraços, após 

uso do banheiro,  contato  direto  com o clientes. Orienta-se que os mesmos  troquem de roupa 

quando chegarem em casa; 

 Os funcionários devem evitar  tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante as atividades de  

atendimentos, sempre utilizar máscara durante o atendimento ao cliente; 

As máquinas de cartão de débito/crédito deverão ser higienizadas pelo funcionário do caixa 

sempre após cada uso; 

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS HÓSPEDES 

 

Evitar transitar em estabelecimentos  comerciais se apresentar qualquer sintoma gripal, ficando 

em isolamento domiciliar conforme recomendado pelo Ministério da saúde; 

Realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de atendimento e 

“caixas”; 

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável 

cobrir o nariz e boca com o braço flexionado ( etiqueta respiratória); 

 

 


