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Prevenção do Covid-19 em Pousadas
Período de Retomada de A�vidades

A re rada de restrições de circulação pelas cidades do Brasil e a retomada prevista da
economia, devem possibilitar a reabertura de pousadas que fecharam ou pararamde receber
reservas. A reabertura de pousadas e o consequente aumento da ocupação, uxo e
circulação de pessoas apresenta um risco de infecção do Covid-19 para hóspedes, visitantes
e colaboradores. Para reduzir o risco estamos apresentando dois conceitos:

1. As 4 Fases de Prevenção do Covid-19 nas Pousadas

Este conceito prevê que o nível de ações de prevenção esteja alinhado de acordo com
o nível de evolução da pandemia no Brasil e no mundo.

�

Este conceito dos anéis de segurança tem como obje vo aumentar a possibilidade
das pousadas prevenirem hóspedes infectados de circularem, antes mesmo de sua chegada
à pousada. As redes de pousadas têm um papel fundamental na aplicação dos 2 conceitos.
Elas devem apoiar todas suas propriedades, através da criação de um mini departamento.
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As Quatro Fases de Prevenção do
Covid-19 nas Pousadas
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As Quatro Fases de Prevenção do Covid-19 nas Pousadas

Os procedimentos devem ser implantados de acordo com o estágio da pandemia no
estado, no país e no mundo. A duração do processo e de cada uma das fases, depende dos
índices de contaminação no Brasil e no mundo. O processo integral deve vigorar no mínimo
por 12 meses. Em caso de retorno da pandemia a pousada poderá voltar para a fase ante-
rior e aplicar procedimentos mais restritos.

Sugestão de implantação em 4 fases:

& /
Liberação do estado para realizar a a vidade em meios de hospedagem na cidade.

& //
Redução signi ca va dos casos no estado e no Brasil, com índices de ví mas
próximos a zero.

� & ///
Controle total da pandemia no Brasil (de nição do Governo), porém ainda presente
em outros países.

& /s
Controle mundial da pandemia ou comercialização global de vacina (de nição dada
pela OMS).

Acompanhe a tabela que ilustra as principais sugestões ações a serem adotadas em
cada momento. Leia também o detalhamento das ações para cada uma das quatro fases.



Tabela das Quatro Fases de Prevenção

D
Ocorre quando houver
liberação do Estado para
realizar a a vidade hotelei-
ra, seguida de decisão do
empresário sobre a
viabilidade e segurança
para reabertura da
pousada.

Ocorre quando houver
redução signi ca va dos
casos con rmados de
Covid-19 no Estado em que
a pousada está localizada,
e esta redução de casos
chegar próximo a zero no
Brasil.

Ocorre quando houver
controle total da pandemia
no Brasil, de nido pelo
governo, Estado e Federal,
porém outros países pelo
mundo ainda estão com a
pandemia instalada.

Ocorre quando houver o
controle mundial da pan-
demia ou comercialização
global de vacina contra a
COVID-19. De nição dada
pela OMS.

Aplicar medidas do 1º e 2º Anéis de Segurança.
Adotar medidas de restrição de acesso e medição de temperatura para
hóspedes e colaboradores.
*Atuar com ocupação máxima de 50%
*Reforçar medidas de limpeza e desinfecção em áreas comuns, apartamentos
*Café da manhã servido nos quartos
*Proteção dos recepcionistas e distanciamento com marcação na entrada
Aplicar medidas emergenciais na pousada em caso de suspeita ou
con rmação de contágio de hóspedes ou colaboradores, incluindo aplicação
de testes.

Aplicar medidas do 1º e 2º Anéis de Segurança.
Adotar medidas de restrição de acesso e medição de temperatura para
hóspedes e colaboradores.
* Ocupação máxima pode voltar ao normal (100%)
* Café da manhã pode ser servido no restaurante, sem bu�et e com
distanciamento entre as mesas
* A vidades de lazer podem recomeçar a funcionar somente mediante
reserva. (sauna,piscina)
Aplicar medidas emergenciais na pousada em caso de suspeita ou con rma-
ção de contágio de hóspedes ou colaboradores, incluindo aplicação de testes.

Aplicar medidas do 1º e 2º Anéis de Segurança com alerta e foco nos
hóspedes estrangeiros ou que viajaram ao exterior recentemente.
Adotar medidas de restrição de acesso e medição de temperatura para
hóspedes e colaboradores.
*Proteção dos recepcionistas e distanciamento com marcação no Lobby.
* Café da manhã pode ser servido no restaurante, sem bu�et e com
distanciamento entre as mesas.
* A vidades de lazer sem necessidade de reservas incluindo recreação infan l.
Aplicar medidas emergenciais na pousada em caso de suspeita ou con rma-
ção de contágio de hóspedes ou colaboradores, incluindo aplicação de testes.

Aplicar medidas do 1º e 2º Anéis de Segurança com alerta e foco nos
hóspedes estrangeiros ou que viajaram ao exterior recentemente.
Adotar medidas de restrição de acesso sem a medição de temperatura para
hóspedes
*Proteção dos recepcionistas e distanciamento com marcação no Lobby.
*Café da manhã pode ser servido no restaurante, sem bu�et e com
distanciamento entre as mesas
* A vidades de lazer sem necessidade de reservas incluindo recreação infan l.
Aplicar medidas emergenciais na pousada em caso de suspeita ou con rma-
ção de contágio de hóspedes ou colaboradores, incluindo aplicação de testes.



Detalhamento das Quatro Fases de Prevenção

& /

ͻ� Serão aplicadas as veri cações do 1º e 2º Anéis de Segurança antecipadamente à
chegada à recepção da pousada.

ͻ� A pousada deverá funcionar com ocupação máxima de 50%.

ͻ� O acesso à pousada deverá estar disponível somente para pessoas autorizadas. Na
entrada pousada, será realizada a medição de temperatura. Hóspedes com febre ou que
apresentem sintomas do Covid-19 deverão retornar para casa, com a possibilidade de
retornar em uma nova data.

ͻ� Importante: alertar os hóspedes sobre o procedimento no 1º Anel de segurança.

ͻ� Determinar um quarto para pessoas de risco como pessoas de idade ou pessoas que
declararam no 1º Anel que estão no grupo de riscos.

ͻ� A pousada deverá trabalhar com protocolos de limpeza e desinfecção hospitalar nas áre-
as comuns e nos quartos.

ͻ� Deve ser realizada a limpeza de sistemas de ar condicionado com frequencia. Avaliar
com especialista qual o ltro a ser u lizado para coibir a transmissão do Covid-19.

ͻ� Comodidades em quan dade excessiva devem ser re radas dos quartos, reduzindo o
risco de contágio por manuseio. Por exemplo: minibar lotado de itens, cabides em
demasia, roupas de cama e travesseiros extras, revistas, jornais e periódicos devem ser
re rados da recepção, de áreas comuns e também dos quartos.

ͻ� Providenciar a instalação de um anteparo de vidro ou acrílico no balcão da recepção,
para evitar o contato direto entre recepcionistas e hóspedes.



& /

ͻ� Realizar o check-in antes da chegada do hóspede na pousada, para que presencialmente
só precise ser con rmado, evitando assim aglomerações.

ͻ� Servir o café da manhã no quarto. Caso a pousada tenha um restaurante dedicado ao
café da manhã, ele deve car fechado neste período, evitando aglomerações.

ͻ� O uso das áreas de lazer da pousada deve ser suspenso neste período.

ͻ� Os eventos na pousada devem ser suspensos neste período.

Detalhamento das Quatro Fases de Prevenção
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ͻ� A pousada pode funcionar com sua ocupação máxima.

ͻ� O Café da manhã pode ser servido no restaurante com as seguintes restrições:

o Os hóspedes devem reservar seu horário de atendimento para o café da manhã.

o Os alimentos e bebidas devem ser servidos diretamente na mesa, não em bu�et.

o Entre as mesas deve haver um distanciamento mínimo de 2 metros, ver cal e horizontal,
considerando-se o hóspede sentado na cadeira.

ͻ� Será permi do o uso das áreas de lazer (piscina e sauna) mediante agendamento.



ͻ� Está liberado o uso das áreas de lazer sem agendamentos, inclusive academia.

ͻ� Realizar a vidades de recreação infan l.

& ///

Detalhamento das Quatro Fases de Prevenção

&

& /s

d &

ͻ� As medidas de restrição de acesso serão sem a medição de temperatura para hóspedes.
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O conceito dos Anéis de Segurança tem como obje vo receber e emi r
alertas antecipados sobre hóspedes sob alto risco, ou já infectados. Este conceito de
segurança prevê o contato prévio com o hóspede, o uso de ferramentas para iden car
a infecção, e parcerias com os demais entes do turismo e governo para receber alertas.

Momento Pré Reserva

Este primeiro anel de proteção auxilia o uxo de informações, que quando bem
u lizadas, ajudam a reduzir o risco de circulação e eventual chegada de hóspedes
infectados. Neste 1o Anel de Segurança adotamos medidas conjuntamente aos
hóspedes, antes de sua chegada e após seu retorno.

D s
ͻ� Os hóspedes tem que receber orientações prévias sobre os protocolos da pousada que

deverão seguir e também orientações sobre a realização do Check-in à distancia.

ͻ� No ato da reserva, envio de ques onário ao hóspede junto de solicitação para que
responda e retorne ques onário atualizado, em até 3 dias antes da data da viagem. A
pousada deve elaborar o ques onário conjuntamente com um especialista.
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ͻ� As O.T.A.’s, agências de viagens, operadoras ou outros meios de realizar reservas na

pousada, devem garan r a comprovação de medidas de segurança do hóspede, de
acordo com a polí ca da pousada.

ͻ� Em caso de turismo corpora vo, empresas que enviam seus funcionários ou execu vos
à pousada, estas devem fornecer informações para garan r que o hóspede não esteja
infectado.

ͻ� Em caso de Walk-in o hóspede deverá apresentar na recepção as mesmas comprovações
acima solicitadas ou realizar o teste de Covid-19.

ͻ� Após uma semana realizar contato para veri car se o hóspede cou doente.
�
ͻ� Na pousada, o hóspede será orientado para alertar caso tenha pego a doença em data

próxima a hospedagem que se encerra.
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Os entes do turismo envolvidos devem seguir protocolos de prevenção e podem iden car
se o hóspede está infectado antes, durante ou após a viagem e alertar a pousada, prevenin-
do a progressão do contágio.

ͻ� Operadora/ Agência de Viagem/ OTA
ͻ� Transporte terrestre para a pousada
ͻ� Pousada outras pousadas
ͻ� Pousada orgãos públicos
ͻ� Transporte até o aeroporto de origem
ͻ� Aeroporto de origem
ͻ� Companhia aérea
ͻ� Aeroporto do des no (próximo à pousada)
ͻ� Transporte para a pousada
ͻ� Empresas

d d
ͻ� A pousada deve manter contato periódico com a operadora, agência de viagens ou OTA.

Neste contato, deve se garan r que os hóspedes passaram pelo processo do 1º Anel de
Segurança, que estão sem sintomas ou na presença de sintomas, e que já conhecem as
novas normas da pousada.

ͻ� Deve ser solicitada a informações sobre possível alerta referente ao hospede.

ͻ� Importante: Em caso de di culdade de falar com a OTA, é recomendável que as
pousadas do des no se juntem para que realizem um contato formal com o auxílio da
secretaria de turismo.

d d
ͻ� A pousada deve determinar os procedimentos de prevenção do Covid-19 para as empre-

sas parceiras que fazem o transporte de hóspedes sobretudo empresas com ônibus de
turismo.

ͻ� Para des nos que onde os hóspede costumam a u lizar ônibus de linha, é importante
manter contato direto com essas empresas, para entender o procedimentos de
prevenção aplicados e receber informação sobre possível infecção de passageiro.



ͻ� Deve haver um contato diário entre as pousadas da cidade, para troca de informações
sobre hóspedes que foram infectados, e circulam de uma pousada a outra.

�
ͻ� Deve haver um trabalho em conjunto e troca de informações sobre melhores prá cas na

prevenção do Covid-19

M
ͻ� As pousadas devem manter contato com a Secretaria de Saúde Pública e Secretaria de

Turismo para consultar e transmi r informações sobre infecção de hóspedes in-house ou
em trânsito e para trabalhar melhores prá cas em conjunto.

d
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ͻ� A pousada deve manter contato diário com as Companhias Aéreas e o aeroporto local
(ou na capital mais próxima) para receber indicação sobre casos de infecção. Pode ser
realizada através em conjunto com as outras pousadas do des no através da secretaria
de turismo local.

ͻ� Em caso de taxistas parceiros da pousada, estes devem ser orientados sobre os
procedimentos de prevenção e a necessidade de alertar a pousada caso sejam
infectados.

ͻ� A pousada deve manter contato com as grandes empresas de aplica vos para receber
informações sobre motoristas que acessaram a pousada e que foram infectados.

d d
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Medidas para Quando o Hóspede Está na Pousada
ͻ� Realizar breve ques onamento e medição de temperatura no acesso à pousada. Pode

ser realizado de forma autônoma pelo hóspede com apenas validação da recepção da
pousada.

ͻ� Em caso de febre ou outro sintoma suspeito na entrada, solicitar ao hospede que retorne
para sua casa conforme o procedimentos descrito na 1ª fase

ͻ� O hóspede deve realizar o check-in com antecedência e o recepcionista deverá somente
realizar a con rmação presencialmente.

ͻ� Durante sua estada o hóspede deverá usar máscara enquanto es ver em áreas comuns e
seguir as demais regras predeterminadas, enviadas a ele previamente conforme 1o anel
de segurança.

ͻ� Entregar ao hóspede um kit de higiene pessoal incluindo álcool gel e máscaras, em
quan dade su ciente para todo período de estadia na pousada.

ͻ� Durante a estadia, caso o hóspede apresente qualquer sintoma, deverá retornar a sua
casa para realizar a quarentena e informar a pousada se está com a Covid-19.

ͻ� Disponibilizar ao hóspede um meio de comunicação de fácil acesso para esclarecer
qualquer dúvida junto à equipe da pousada.
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ͻ� Para pousadas que recebem turistas corpora vos, deve exigir que as empresas informem
a situação de saúde de seus funcionários no ato da reserva. Essas empresas também
devem garan r que adotaram todas as medidas para prevenção do Covid-19 (incluindo
testes recentes em seus funcionários).

ͻ� A empresa deve alertar a pousada caso o hóspede tenha cado doente após sua estada
pousada.



Procedimentos de Prevenção COVID-19
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Manual Básico de Prevenção do COVID-19

ͻ� O dono ou gerente da pousada deve acrescentar às tarefas diárias a responsabilidade
pela prevenção do Covid-19 na propriedade. Ele deverá acompanhar o avanço da
doença, centralizar as informações vindas das fontes o ciais.

ͻ� Elaborar um documento simples com as medidas a serem tomadas e adaptar a lingua-
gem para facilitar o entendimento dos funcionários.

ͻ� Reforçar a higienização em toda a pousada. Dedicar especial atenção aos pontos em que
os hóspedes tocam e em todas as áreas comuns como: maçanetas, balcões interrupto-
res, corrimãos etc.

ͻ� Conversar com os responsáveis de todas as empresas que enviam prestadores de servi-
ços ou fornecem materiais ao hotel. De nir um contato direto e solicitar que envie alerta
imediato ao iden car casos de funcionários que possam estar infectados.

/



Manual Básico de Prevenção do COVID-19

ͻ� Enviar por whatsapp, ou email as normas a serem seguidas durante a estada na pousada.

ͻ� Realizar medição de temperatura na entrada. Pode ser de forma automá ca pelo
hóspede, desde que passe o resultado ao recepcionista na entrada.

ͻ� O hóspede deve u lizar máscara ao circular nas áreas comuns da pousada.

ͻ� Deve ser disponibilizado um kit de prevenção do Covid-19 incluindo máscara, álcool em
gel e luvas para cada hóspede no seu apartamento.

ͻ� Disponibilizar álcool gel para uso dos hóspedes nas áreas comuns como lobby, próximo
ao balcão da recepção, na entrada para o restaurante, etc.

ͻ� Conscien zar os hóspedes através de informa vos na entrada, no restaurante, corredor
e apartamentos.



ͻ� Passar orientações claras sobre medidas preven vas a serem seguidas em casa, a cami-
nho do hotel e no hotel, para todos colaboradores.

�
ͻ� Relembrar diariamente todas as medidas preven vas.

ͻ� Orientar os colaboradores que evitam o toque e o contato.

ͻ� Es mular os colaboradores a evitar o transporte público com auxílio gasolina ou outras
formas.

ͻ� Todos os colaboradores devem receber treinamento inicial com as novas normas de pre-
venção do Covid-19 na pousada, incluindo simulados da nova ro na antes da reabertura.

ͻ� Todos colaboradores devem assinar um termo diário de que não estão doentes e realizar
uma automedição da temperatura.

ͻ� Todos os colaboradores devem trabalhar com máscaras e outros EPI´s necessários duran-
te toda jornada de trabalho. (Consultar especialista)

ͻ� No início de cada dia realizar atualização com os funcionários da pousada, reforçando as
medidas de segurança e atualizando-os sobre questões que podem in uneciar o nível de
risco. Quando possível conduzir as reuniões e atualizações ao ar livre e arejado.

ͻ� Deve ser aplicado um processo de higienização padronizado na chegada do colaborador
na pousada.

ͻ� Sempre u lizar uma troca de uniforme novo.

ͻ� Lavar as mãos e aolicar álcool gel antes do início do trabalho.

ͻ� Deixar os pertences pessoais, bolsas ou malas na entrada do hotel assim como o celular.

ͻ� Colaborador que esteve próximo a pessoa infectada deve informar imediatamente o ge-
rente e permanecer em casa.

ͻ� Colaborador com sintomas de gripe deve alertar imediatamente o gerente e car em
casa de quarentena ou até realizar o teste.

Manual Básico de Prevenção do COVID-19



ͻ� Deve ser instalado um posto de higienização na entrada da pousada.

ͻ� Nos dias de movimento na pousada re rar o lixo das áreas comuns com frequência.

ͻ� Colocar sinalização de distanciamento no chão para marcar a distância entre hóspedes,
em caso de las e entre os hóspedes e o recepcionista, na hora do atendimento.

ͻ� Colocar no banheiro comum papel toalha para secar as mãos e realizar higienização com
frequência.

ͻ� Instalar barreiras transparentes de vidro ou acrílico na recepção para evitar contato
direto entre recepcionistas e hóspedes.

ͻ� Os móveis na entrada devem ser reposicionados de modo a es mular o distanciamento
social e evitar aglomerações.

ͻ� O recepcionista deve receber previamente o ques onário sobre o Covid-19 respondido
pelo hóspede. Caso não receba, o recepcionista deve ques onar presencialmente o
hóspede para avaliar o nível de risco.

ͻ� Quando possível o check-in será realizado de forma automá ca antes da chegada do
hóspede e somente validado pelo recepcionista na hora da chegada.

ͻ� Realizar a entrega da chave do apartamento no check-in através de janelinha na barreira
de proteção e sua devolução no check-out deve ser por uma boca de lobo.

ͻ� Deve haver um posto de auto desinfecção das malas.

ͻ� Destacar a necessidade de reservar o café da manhã pelo telefone antecipadamente.

ͻ� Passar para o hóspede orientações de prevenção do Covid-19.

ͻ� Colocar um plás co nas máquinas de cartão de crédito e higienizar com álcool gel após
cada u lização.

ͻ� Após recebimento de dinheiro em espécie, realizar higienização das mãos.

Manual Básico de Prevenção do COVID-19



ͻ� As áreas comuns internas como a entrada da pousada, a maçaneta da porta, corrimão,
sofás, devem ser higienizados com frequencia.

ͻ� Nos dias de movimento na pousada re rar o lixo das áreas comuns com frequência.

ͻ� Colocar sinalização de distanciamento no chão para marcar a distância entre hóspedes,
em caso de las e entre os hóspedes e o recepcionista, na hora do atendimento.

ͻ� Devem ser re rados do quarto itens extras como travesseiro, cobertor e evitar jornais e
revistas.

ͻ� Não realizar limpeza com hóspede presente no quarto. A higienização será realizada
antes da entrada e depois da saída, e em casos especí cos.

ͻ� Se for possível dividir a limpeza dos quartos entre dois colaboradores: um responsável
por rar a roupa de cama e lixo e o segundo por higienizar e colocar a novo enxoval.

ͻ� Deve-se de nir um sen do para realização da limpeza de cada quarto (sen do horário
ou o contrário). Limpar em duas partes: 1º a limpeza comum e depois a higienização.

ͻ� Higienizar os pontos de contato como controle remoto, maçanetas, frigobar (se ver)
entre outros (Consultar especialista em higienização).

ͻ� A roupa de cama e as toalhas devem ser lavadas em saco fechado para lavagem em
água quente acima de 70 grau.

ͻ� Material descartável e lixo devem ser levados em saco plás co com adesivo, sinalizando
que têm risco de contagio

ͻ� Os quartos que foram higienizados devem receber uma plaqueta ou adesivo iden cndo
que estão higienizados.
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ͻ� Na 1ª fase o café da manhã deve ser levado no quarto do hóspede.

ͻ� A par r da 2ª fase poderá ser no restaurante com distanciamento entre as mesas. Não
será permi do o uso de bu�et.

ͻ� Manter contato diário com empresas que fornecem alimentos, para que possam alertar
em caso de funcionários infectados envolvidos no processo de manuseio ou transporte
dos alimentos antes da chegada para a pousada.

ͻ� O acesso à cozinha deve ser restrito somente aos colaboradores autorizados, não poderá
ser permi da a visita de hóspedes.

ͻ� Deve ser elaborado um protocolo mais rígido para manusear os alimentos, elaborado de
acordo com a vigilância sanitária e especialista da área.

ͻ� O recebimento de fornecedores deve ser realizado fora da cozinha, preferencialmente
antes da entrada de serviços do hotel. Caso o fornecedor tenha que entrar no hotel. Ele
deve passar pelo processo de higienização.

ͻ� Os colaboradores no restaurante devem evitar contato sico com os hóspedes e clientes.

ͻ� Reforçar a limpeza das mesas e cadeiras após cada u lização. É recomendável colocar
uma plaquinha higienizado após a higienização da mesa.

ͻ� Os talheres devem ser empacotados antes de montá-los na mesa.

ͻ� A lavagem da louça deve ser realizada com agua acima de 70 graus.

ͻ� A entrega da comida no quarto deve ser realizada commínimo contato entre o
colaborador e o hóspede.
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Design & Conteúdo Digital
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Fornecedores & Prestadores de Serviços

ͻ� Fornecedores e prestadores de serviços deverão seguir os mesmos procedimentos de
higiene dos colaboradores. Também devem e u lizar máscaras e EPI´s ao longo de todo o
trabalho no hotel.

ͻ� Entregas de restaurantes não poderão acessar a pousada. Eles deverão deixar a entrega
fora da pousada

ͻ� Antes da abertura da pousada o ltro do ar condicionado deve ser higienizado e o seu
funcionamento deve ser controlado periodicamente.
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