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Introdução
A vida dos brasileiros mudou drasticamente após a chegada do novo

coronavírus (Covid-19) no país. A pandemia comprometeu o funcionamento e

rendimento de inúmeros setores, inclusive, o do Turismo, atingido de forma

especial a hotelaria.

Apesar disso, o segmento busca alternativas para minimizar os efeitos

negativos a curto e a longo prazos, além de nortear as autoridades sanitárias

locais aos processos tão bem conhecidos pela categoria.

Buscando uma retomada gradativa e eficiente das atividades hoteleiras a

ABIH-ES buscou inspiração em várias entidades e parceiros e modelou um

Manual de Manual de Protocolo de Prevenção na Hotelaria premiando

aqueles que cumprirem rigorosamente os quesitos do manual, com um Selo

Especial de Acolhimento e Comprometimento, valorizando ainda mais a

marca de cada um destes, além de grande visibilidade de nossos

empreendimentos.
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Informações sobre o Coronavírus



z

Nome Científico da Doença

2019-nCoV

É um parente próximo da SARS. A doença contagiosa é mais leve que a SARS em 

termos da taxa de mortalidade, porém sua velocidade de contágio é alta.

Popularmente chamada de COVID-19

Coronavírus Doença 

2019 (ano em que foi identificado)
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Principais sintomas da doença

Febre, tosse e fadiga são os principais sintomas

Sintomas como nariz entupido / corrimento são raros

Cerca de metade dos pacientes tem problemas respiratórios após 

1 semana

Para pacientes graves e gravemente enfermos, pode haver febre 

moderada a baixa.

Em casos extremos pode levar o paciente a óbito.
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Como a doença se espalha

A transmissão humano-para-humano do Coronavírus foi 

confirmada, exclusivamente pelo contato com pessoas infectadas e 

manipulação de superfícies contaminadas.

O vírus pode ter origem de animais como roedores, texugos etc. 

A doença contagiosa é diferente da SARS. A infecção do vírus 

continua aumentando. Atualmente existem profissionais da área da 

saúde infectados pelo vírus.

Também é contagioso durante o período de incubação do vírus.
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Como os hotéis devem proceder para 

prevenir colaboradores e hóspedes

1. Mantenha as mãos limpas. Lave as mãos com água corrente antes

das refeições, após a tosse, uso do banheiro ou contato com animais;

2. Mantenha o local arejado / circulação de ar. Evite áreas com muitas

pessoas, use máscara em áreas externas e proximidade a outras

pessoas;

3. Cubra/proteja a boca e nariz com lenço de papel quando tossir ou

espirrar para evitar que gotículas se espalhem, ou use o antebraço;

4. Mantenha hábitos alimentares saudáveis e seguros. Tábuas e facas

de corte separadas para alimentos crus e cozidos. Cozinhe bem

carne e ovos;

5. Evite contato com animais sem qualquer proteção.
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Utilizando a máscara corretamente

1. Geralmente, a máscara cirúrgica é suficiente. Lave e desinfete as mãos antes de usar a máscara.

2. Verifique se a embalagem está em boas condições e se a máscara está dentro do período de

validade.

3. Aperte as bordas da máscara com os dedos.

4. Identifique a frente e a parte superior da máscara antes de usar: o lado colorido da máscara

geralmente é para frente, que é impermeável, enquanto o lado branco é interno tocando o nariz e a

boca.

5. Ajuste as bordas no nariz, moldando conforme seu rosto. Segure a máscara pelas orelhas/laterais.

Ajuste em cada orelha. Puxe a parte inferior sobre a boca e queixo.

6. Sugere-se trocar a máscara a cada 4 horas. Em casos de contaminação da máscara, troque-a

imediatamente.

OBS Na dificuldade de acesso a máscara cirúrgica utilizar máscaras caseiras reutilizáveis, observando

as recomendações de uso.
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Utilizando a máscara corretamente
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Lavando as mãos de forma correta

1. Os colaboradores do hotel devem prestar atenção à higiene pessoal,

especialmente as mãos.

2. Lave as mãos com frequência e evite tocar a boca, os olhos e o nariz

com as mãos sujas.

3. Observe a forma correta de lavar as mãos, conforme desenhos a

seguir
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Lavando as mãos de forma correta
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Organização dos trabalhos de 

prevenção nos hotéis

1. O hotel deve criar um comitê de CONVID-19 para informar instruções e

orientações aos colaboradores;

2. O hotel deve estabelecer um “Plano de Emergência para Prevenção e

Controle de Doenças Contagiosas” e mobilizar a equipe para aprender e

ser treinado o mais rápido possível, a fim de implementar com eficiência;

3. Garantir os materiais necessários para a prevenção e controle de doenças

contagiosas, como fornecimento de álcool em gel, desinfetante, máscaras e

termômetro de testa, etc;

4. Siga as últimas notícias oficiais sobre a situação epidêmica. O hotel deve

ficar atento e atualizar os demais compartilhando informações que permitam

avaliar se outras medidas devem ser tomadas;

5. Por meio de mídias sociais o hotel deve liberar e atualizar em tempo real

os materiais e informações para seus hóspedes e funcionários;
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Organização dos trabalhos de 

prevenção nos hotéis

6. Criar uma “equipe de inspeção” para verificar a implementação das

diferentes medidas;

7. Treinar uma equipe profissional de desinfecção, encarregada da

desinfecção de diferentes áreas do hotel, para prevenir e evitar

efetivamente a transmissão de pessoa para pessoa;

8. Os funcionários do hotel devem manter um bom estado mental e

manter os serviços de qualidade aos hóspedes a qualquer momento;

9. Deve garantir a ventilação do hotel, manter o controle da quantidade

de pessoas e afastamento de mesas no restaurante e atuar para evitar

aglomeração.
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Procedimentos para a recepção

1. Afixar aviso público sobre a prevenção e controle da doença contagiosa em um

display no lobby/balcão, contendo os telefones de hospitais e postos próximos (ou que

o governo tenha informado);

2. Disponibilizar o serviço de medição de temperatura para cada hóspede que solicitar;

3. Acomodar, na medida do possível, no mesmo andar hóspedes de mesmas áreas

epidêmicas,

4. Tomar medidas eficazes de desinfecção de malas de hóspedes (caso necessário);

5. Remover temporariamente os jornais e revistas do lobby para evitar infecções

cruzadas;

6. Desinfetar o cartão-chave ou chaves de acesso ao quarto antes de ser reutilizado;
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Procedimentos para a recepção

7. No caso de chaves depositadas na recepção, desinfectar sempre que as receber;

8. Estimule a forma de pagamentos digital, no caso de impossibilidade, higienize a maquina

de cartão toda vez que for utilizada.

9. Opte pelo check-in e check-out virtual, podendo ser feito, inclusive, pelo aplicativo

Whatapp, além de existirem programas com esta finalidade;

10. Os funcionários do hotel devem estar preparados 24 horas para lidar com emergências

com procedimentos de tratamento da situação, caso os hóspedes apresentem sintomas

suspeitos;

11. Não deixar de registrar qualquer evento que ocorra sempre coletando o máximo de

informações: nome, horário, identidade, procedimentos que foram tomados e etc.

12. No caso de entregas (sistema delivery) estabeleça um local para que os entregadores

deixem as mercadorias (como uma mesa), com álcool 70º em borrifador para que possa

ser higienizado pelo cliente.
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Procedimentos para a área externa e 

interna dos quartos (UH’S) 

1. Garantir que o tempo de ventilação natural para o quarto e o corredor não

seja inferior a 2 horas por dia;

2. Adotar medidas eficazes de desinfecção do ar e desinfetar rigorosamente

a área dos quartos;

3. Desinfectar com eficácia móveis e louças sanitárias;

4. Lavar o ralo do chão com desinfetante diluído;

5. Usar spray desinfetante para pulverizar todas as saídas de ar

condicionado, eixos de elevadores, salas de máquinas, oficinas, “copinhas”,

etc.

6. Desinfetar o telefone no quarto de hóspedes e no banheiro usando o

desinfetante ou álcool.
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Procedimentos para a área externa e 

interna dos quartos (UH’S) 

7. Limpar os itens dos quartos com álcool. Um aviso de que os quartos estão

desinfetados deve ser colocado;

8. Dê preferencia a itens descartáveis dentro do quarto;

8. Deixar no quarto os materiais publicitários sobre prevenção e controle de

novos coronavírus seguindo as exigências do governo;

10. A(O) camareira(o) do quarto deve usar luvas e máscara ao limpar e

desinfetar;

11. Os colaboradores devem ser bem treinados e tomar precauções eficazes. O

ideal é que os quartos sejam desinfetados mais de duas vezes por dia;

12. Disponibilizar avisos para que os hóspedes reutilizem suas toalhas usadas;



z

Limpeza x Desinfecção
 Limpe, depois desinfete.  

 Limpeza é quando você usa sabão ou detergente e água para remover sujeira, 

germes e impurezas. 

 Desinfecção é o uso de produtos químicos, como alvejante ou álcool, para 

matar os germes e vírus. Fazer ambos é a melhor maneira de reduzir a 

propagação da infecção

 Não há verdadeira higienização sem a limpeza do ambiente. 

 Por mais limpo que pareça estar, precisa de desinfecção. Do contrário, jamais 

será livre de bactérias, vírus, fungos, mau cheiro, etc. 

 Não importa a quantidade de desinfetantes utilizados, só é possível desinfetar 

um ambiente limpo



z Roteiro limpeza UH´S 
 Areje os quartos antes de limpar.  Deixe o ar fresco circular por pelo menos 20 minutos. Se 

possível, deixe todas as janelas abertas durante todo o processo de limpeza;

 Aguardar no mínimo 24 horas antes de realizar a limpeza do quarto após ter a saída do 

ultimo hospede;

 Retire primeiro as roupas sujas utilizando avental apropriados;

 Lave bem as mãos antes e depois de cada limpeza.  Use água e sabão e esfregue-as por 

pelo menos 20 segundos. Se isso não for possível, use um desinfetante para as mãos com 

pelo menos 70% de álcool;  

 Use luvas descartáveis durante a limpeza.  As luvas devem ser descartadas após cada 

limpeza, e certifique-se de lavar as mãos imediatamente após a remoção das luvas;

 Use o desinfetante certo.  Acredita-se que soluções diluídas de água sanitária, produtos de 

limpeza com pelo menos 70% de álcool e a maioria dos desinfetantes mais comuns 

registrados pela Agência de Vigilância Sanitária sejam eficazes contra o coronavírus;

 Concentre-se nas superfícies tocadas com frequência.  Interruptores de luz, maçanetas, 

controles remotos e torneiras são apenas algumas das áreas que você precisará desinfetar. 

(Confira o check-list para camareiras a seguir).
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Procedimentos para a área do 

restaurante/café
1. O salão deve ter boas condições de ventilação e manter as instalações de

ventilação mecânica funcionando bem;

2. Aumentar a distância entre as mesas no restaurante para otimizar o

ambiente de refeições (mínimo 2 metros);

3. Fechar as áreas sem ventilação natural ou ar fresco;

4. Realizar o fornecimento de café individual por apto no salão ou

diretamente no apto;

5. Os funcionários do restaurante devem lavar e desinfetar bem as mãos

antes do serviço e regularmente durante o mesmo;

6. Desinfetar os utensílios de mesa e implementar o sistema de inspeção;

7. Os repositores devem usar as máscaras e luvas;

8. Higienizar os talheres com álcool 70º e embalar individualmente;
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Procedimentos para a área do 

restaurante/café
8. Oferecer, se necessário ou solicitado, talheres descartáveis;

9. O menu do restaurante deve ser efetivamente desinfetado a cada serviço;

10. Os guardanapos de tecido fornecidos pelo restaurante devem ser

colocadas de molho e desinfetadas ou substituídos por descartáveis;

11. Se possível reserve sempre a mesma mesa para hospedes habituè;

12. Os banheiros dos restaurantes devem estar equipados com álcool em gel

70°;

13. Prestar muita atenção ao estado de saúde dos hóspedes que estão

comendo em todos os momentos e fornecer serviços de medição de

temperatura aos hóspedes sempre que solicitado;

14. O uniforme dos colaboradores devem estar limpos a todo momento.
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Procedimentos para a área da Cozinha

1. Todos os colaboradores da área devem usar a máscara, touca e luvas

de maneira adequada;

2. Todas as pessoas que precisam entrar na cozinha devem lavar as

mãos e desinfetar completamente;

3. Controlar rigorosamente pessoas externas (incluindo fornecedores)

que entram e saem da cozinha. Todas as pessoas que entram na cozinha

devem lavar as mãos e desinfetar completamente;

4. O departamento de compras notificará o fornecedor de que não é

permitido deixar as pessoas com problemas de saúde fazerem entregas;

4. A matéria-prima da carne deve atender à inspeção de quarentena.
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Procedimentos para a área da Cozinha

5. Adotar medidas rigorosas de desinfecção para tábuas de cortar alimentos cozidos;

6. Operar estritamente de acordo com o disposto na Lei de Segurança Alimentar, por

exemplo, os alimentos crus e os cozidos devem ser colocados separadamente na

geladeira;

7. Ter uma medida adequada para armazenar, cobrir alimentos, temperos e utensílios

de cozinha;

8. Eliminar e descartar resíduos a tempo;

9. Limpar e desinfetar todos os dias os ralos da cozinha e as caixas de gordura

10. Se possível, utilizar maquina de lavar louças para lavagem das louças utilizadas;

11. Retirar o lixo com frequência;

12. O ideal é trocar os sapatos utilizados em ambientes externos assim que chegar ao

local de trabalho.
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Procedimentos para a área de 

recreação e lavanderia

1. Garantir a ventilação natural e implementar as medidas de desinfecção

do ar para a área de lazer;

2. Fechar a área de lazer que não pode garantir a qualidade do ar;

3. O valor de PH da piscina deve ser mantido entre 7 e 7,8 e a água da

piscina deve ser filtrada e desinfetada em tempo próprio;

4. Todos os itens e equipamentos utilizados pelos hóspedes, incluindo

chaves, armários, cabides, equipamentos de ginástica, etc., devem ser

limpos e desinfetados uma vez a cada meio dia;
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Procedimentos para a área de 

recreação e lavanderia

5. O pessoal encarregado da coleta/entrega ou operador de lavanderia deve

usar máscara e luvas;

6. De acordo com as características dos tecidos de algodão, tome as

medidas efetivas para desinfetar;

7. Os calçados externos da equipe devem ser trocados por outros durante o

serviço interno na lavanderia;

8. Garantir a ventilação em todas as áreas da lavanderia e tomar medidas

eficazes para garantir a segurança das equipes durante o processo de

lavagem.



z
Procedimentos para as áreas comuns e 

instalações

1. Antes e depois do uso da sala de eventos (quando possível), devem ser

tomadas medidas de ventilação e desinfecção naturais;

2. Desinfetar microfones e equipamentos;

3. O elevador deve ser desinfetado uma vez por hora, os botões

internos/externos devem ser desinfetado ao mesmo tempo e a cada hora;

4. O telefone na área pública deve ser desinfetado com álcool 70° pelo

menos 4 vezes ao dia;
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Procedimentos para as áreas comuns e 

instalações

5. Os banheiros públicos (incluindo o banheiro dos funcionários) deve estar

equipado com álcool em gel para as mãos, toalhas de papel descartáveis e

garantir o uso normal do secador de mãos, se houver;

6. Desinfetar o assento do vaso sanitário e o lavatório do banheiro público

todos os dias com solução sanitária;

7. O assento do vaso sanitário público deve ser desinfetado oportunamente

e pode ser equipado com o papel descartável, se possível.
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Procedimentos para a saúde dos 

colaboradores do hotel

1. Estabelecer um canal dedicado para a prevenção da doença contagiosa,

ouvindo sugestões dos funcionários e fornecendo consultas relacionadas;

2. Para o pessoal que receber e manusear tecidos de algodão (como lençóis,

colchas, fronhas, toalhas diversas etc.), usar máscara e luvas durante o

trabalho. Ao usar produtos desinfetantes, máscaras e luvas também devem

ser usadas;

3. O hotel deve treinar equipes sobre como usar os desinfetantes

adequadamente, para que os funcionários possam aprender a qualquer

momento, evitando queimaduras e reações durante o uso e garantir a

segurança;

4. Sugere-se que os funcionários do hotel meçam a temperatura antes do

início do trabalho, fazer o registro e assinar. Se a temperatura estiver acima

de 37,5 graus, informar ao superior para providências;
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Procedimentos para a saúde dos 

Colaboradores do Hotel

5. Desinfetar utensílios de mesa no restaurante pessoal. O restaurante

deve fornecer desinfetantes/álcool em gel para as mãos para que os

funcionários lavem e desinfetem as mãos antes de comer;

6. Desinfetar regularmente os dormitórios/salas de descanso dos

funcionários do hotel;

7. Treinar os funcionários na prevenção de doenças contagiosas,

estabelecendo o mecanismo de avaliação e inspeção;

8. Não compartilhar objetos de uso pessoal (pratos, talheres, copos,

xícaras), sempre que possível separe para uso individual ou use

descartáveis.
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Check List para Camareiras
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RECOMENDAÇÕES:

 Preveja uma área de “isolamento” no estabelecimento para, em caso de 

suspeitas de um caso de infeção (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito), impedir que 

outras pessoas (colaboradores e/ou clientes) possam ser expostos e 

infetados. 

 A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação 

mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir 

tapetes ou cortinados).



z RECOMENDAÇÕES 

 Qualquer colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 ou que 

identifique uma pessoa no estabelecimento com critérios compatíveis com 

a definição de caso suspeito deve Informar o gerente e/ou empregador 

(preferencialmente por via telefônica) e dirigir-se/acompanhar a pessoa em 

causa para a área de “isolamento”, previamente definida;

 Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção da pessoa com 

os sintomas) o gerente e/ou o empregador deve assegurar que seja 

prestada, a assistência adequada a essa pessoa até à área de 

“isolamento”. 
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Casos confirmados

 Se o caso for confirmado, o gerente e/ou empregador deve:

a. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área 

de “isolamento”,

b. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 

confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;

c. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de 

trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este).
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Vamos juntos 
tornar nossos 

hotéis 
aconchegantes, 

higiênicos e 
seguros!
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Contatos:

Tel.: (27) 3345-3583

Cel.: (27) 98138-0300

e-mail: secretaria@abih-es.com.br

Intagram: abihespiritosanto

Facebook: Abih Espirito Santo

Rua Misael Pedreira da Silva, nº 138, Ed. Casa do 

Comércio, Sala 505, Santa Lucia, Vitória/ES 

www.abih-es.com.br
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