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Apresentação 

Este manual foi elaborado e validado por todos os associados Brasil Total Receptivos®, 
com base em procedimentos fundamentados e adotados segundo informações fornecidas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e 
demais órgãos competentes, como forma de informar e assegurar aos passageiros, 
colaboradores, fornecedores e toda a sociedade as boas práticas de biossegurança e 
higiene.  

A Brasil Total Receptivos® acredita no turismo como um setor importante para a 
economia nacional, promovendo principalmente o bem-estar das pessoas. Viajar é uma 
prática necessária à saúde do ser humano. 

Como associação de empresas de turismo receptivo, a Brasil Total Receptivos® opera 
nos principais destinos turísticos nacionais, nas áreas de lazer, corporativo e eventos. 
Atua, hoje, em mais de 200 destinos turísticos do Brasil, transportando anualmente mais 
de 3 milhões de passageiros. Como missão, fortalecer o crescimento contínuo dos seus 
associados, desenvolvendo serviços de excelência, promovendo destinos os destinos 
nacionais para seus clientes e parceiros. 

Ainda como seus fundamentos, estão cuidar e preservar o meio ambiente, praticar a 
hospitalidade com segurança, responsabilidade e boas práticas. 

Otimista quanto ao retorno das atividades, todos os envolvidos no processo turístico 
devem estar seguros, e por isso a importância de aplicar novas práticas de 
biossegurança, mantendo um padrão operacional comum à todos os associados, 
objetivando prevenção, orientação e conforto.  

Todas as informações apresentadas nesse guia foram baseadas no conhecimento atual 
sobre os casos de infecção pelo novo coronavírus, e poderão sofrer alterações de acordo 
com novas informações e instruções fornecidas pelos órgãos sanitários.
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Informações aos Passageiros 

1. Todos os passageiros deverão ser informados, no momento da sua chegada ao 
destino, sobre as práticas de biossegurança que serão adotadas para todos os 
serviços contratados. 

2. É obrigatória a utilização de máscaras durante todo o serviço (o descumprimento 
dessa orientação pode impedir a participação nos passeios); 

3. Máscaras serão disponibilizadas para venda, caso o passageiro não possua a sua 
própria; 

4. Todos os passageiros deverão higienizar as mãos antes de ingressar no veículo (a 
cada vez que precisar sair e voltar). Guias e motoristas terão álcool em gel (70%) 
disponível oferecido pela empresa de receptivo; 

5. Durante os serviços, é recomendado respeitar o distanciamento de 1,5m entre 
passageiros e prestadores de serviços (quando possível); 

6. Os passageiros devem ser orientados pelos guias e motoristas sobre a proibição de 
troca de assento durante todo o trajeto. Devem orientar também sobre o embarque 
nos veículos: os primeiros a entrar devem ocupar as poltronas do fundo - de maneira a 
evitar o contato frontal com outros passageiros; 

7. Sempre que possível, manter janelas e/ou alçapões abertos, garantindo a circulação e 
renovação do ar dentro dos veículos. O uso de ar condicionado será reduzido; 

8. Apenas o passageiro deverá manusear sua bagagem, até o momento de entrega ao 
responsável pelo receptivo, para acomodação no veículo. Este, por sua vez, será 
responsável pela higienização da mala; 

9. Os pontos de apoio aos passageiros durante os passeios serão indicados pelo guia, 
sendo estabelecimentos que estejam cumprindo as normas de biossegurança, 
segundo recomendações dos órgãos competentes (OMS, Ministério da Saúde, 
Vigilância Sanitária); 

10. É fortemente recomendado o uso de cartão de crédito - se possível com sistema sem 
contato, evitando assim a troca e manuseio de cédulas (salvo para locais onde o uso 
de cartão de crédito ainda é escasso - destino ecológicos, por exemplo). 
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Orientações Gerais sobre Higiene Pessoal 

1. Lavar as mãos com frequência, seguindo as orientações da OMS: palmas, dorso, 
entre os dedos, polegares e unhas, com água e sabão. Na impossibilidade de lavá-
las, higienize com álcool em gel 70%. 

2. Utilizar máscaras de segurança, cobrindo boca e nariz, sempre que possível. 
Máscaras reutilizáveis devem ser higienizadas segundo a orientação sanitária. 

3. Adote as práticas de etiqueta sanitária: sempre que for tossir ou espirrar, cubra boca e 
nariz com a parte interna do braço. Nunca utilize as mãos para se cobrir! 

4. Evitar tocar olhos, nariz e boca com frequência, sem a prévia higienização das mãos. 

5. Evite contato direto com pessoas que apresentem sintomas como tosse, espirro e 
coriza. Evite contatos físicos como abraço, beijo e aperto de mão. 

6. Mantenha o distanciamento de segurança de outras pessoas. 1,5m é a distancia 
recomendada. 

7. É recomendada a higienização frequente de objetos de uso pessoal, como: celulares, 
carteiras, fones de ouvidos, bolsas, etc. 

8. Mantenha os ambientes limpos e arejados. Dê preferencia à janela aberta ao invés do 
uso de ar condicionado, especialmente nos veículos. 

9. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres, pratos e toalhas. 

10. Caso apresente sintomas (tosse, febre, espirro), recomenda-se o isolamento social, se 
for possível. Caso os sintomas persistam, é recomendado procurar atendimento 
médico. 

11. É recomendada a vacinação contra gripe. A vacina é oferecida pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) de forma gratuita para determinados grupos de pessoas. 

12. Como lavar as máscaras reutilizáveis: imergir a máscara em recipiente com solução 
de água e água sanitária (2,0% a 2,5%) durante 30 minutos. Em seguida, lavar a 
máscara com água e sabão neutro. Secar em local limpo e arejado. 
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Práticas Adotadas para Veículos 
1. Será disponibilizado pelo receptivo um dispenser com álcool em gel (70%) em cada 

veículo, para utilização no momento de entrada no veículo. 

2. A limpeza interna e externa dos veículos será reforçada. Deverão ser higienizados 
suporte para braço de cada poltrona, cintos de segurança, vidros internos e externos, 
bancos, maçanetas internas e externas, botões do vidro elétrico, manopla do cambio, 
volante, freio de mão e apoios em geral, utilizando produtos de limpezas 
recomendados. 

3. Veículos com banheiro à bordo deverão disponibilizar água, sabão e toalha de papel 
para os usuários. 

4. Limpeza e sanitização frequente de pisos e degraus, com produtos de limpeza 
recomendados pelos órgãos de saúde (soluções de água, água sanitária, sabão 
neutro, etc.). 

5. Deverão ser disponibilizadas sacolas para lixo em cada poltrona. 

6. Todos os resíduos deverão ser retirados e descartados seguindo as orientações de 
biossegurança, ao final de cada serviço. 

7. Higienização frequente de equipamentos que podem ser necessários durante o 
decorrer dos serviços, bem como maquinetas de cartão de crédito, canetas, 
microfones, etc, com solução de álcool (70%). 

8. As informações sobre procedimentos relacionados à prevenção ao Covid-19 devem 
estar acessíveis e de fácil visibilidade dos passageiros. 

9. Assegurar que os itens de limpeza utilizados estão de acordo com as recomendações 
dos órgãos de saúde. 

10. A utilização do ar condicionado fica restrita à função troca de ar interno/externo, 
assegurando que o ar circule e se renove durante o percurso.  

11. Reforço na higienização e troca de filtros de ar condicionado e seus componentes. 

12. A contratação de veículos terceirizados, quando necessária, deverá assegurar as 
mesmas medidas adotadas neste guia. 

13. Os veículos passarão por higienização reforçado ao final de cada serviço. 

Obs.: em primeiro momento, excepcionalmente, haverá redução da ocupação em 
transportes regulares para 65% da capacidade do veículo. 
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Orientações para Colaboradores, Fornecedores e 
Estabelecimentos 

1. As informações sobre medidas de distanciamento social, biossegurança e prevenção 
à Covid-19 deverão ser instaladas na entrada do estabelecimento, em local visível. 

2. Disponibilizar álcool 70% (em gel, líquido, espuma, spray) em locais de fácil acesso - 
entradas, acesso à elevadores, pontos de atendimento, etc - para uso de clientes e 
colaboradores. 

3. É recomendado o controle de temperatura de colaboradores, fornecedores e clientes 
no momento da entrada aos estabelecimentos. 

4. Priorizar o atendimento remoto para as equipes administrativas (canais digitais, home 
office, etc). 

5. Demarcação de áreas de circulação, pontos de atendimento e filas, respeitando o 
distanciamento recomendado (1,5m) entre os usuários. Controle da área externa, 
formando filas a fim de evitar aglomeração na parte interna do estabelecimento. 

6. Promover a frequente renovação de ar em salas e ambientes fechados, priorizando o 
uso de janelas e portas abertas para circulação de ar fresco. Reforçar a limpeza de 
filtros e componentes de ar condicionado. 

7. Intensificar a higienização das mãos, antes e depois de cada atendimento, após a 
utilização do sanitário, após pegar em superficies de uso comum (balcões, corrimão, 
maçanetas, entre outras). 

8. Limpar frequentemente superficies de uso comum, como balcões, corrimão, 
maçanetas, maquinetas de cartão, entre outras, com produtos de limpeza 
recomendados pelos órgãos de saúde. 

9. Reforçar a obrigatoriedade e as instruções sobre o uso correto das máscaras de 
segurança e outros EPIs (equipamentos de proteção individual) para os guias, 
motoristas, condutores e demais colaboradores. As máscaras devem ser utilizadas por 
todos durante todo o período de trabalho. 

10. Obrigatório o uso de máscara durante todo o serviço para motoristas. Reforçar a 
limpeza das mãos com álcool em gel 70% e também limpeza de todas as superficies 
do veículo com álcool liquido 70%. 

11. Para os guias de turismo e condutores é obrigatório o uso de máscara ou protetor 
facial completo. O microfone deve ser de uso individual, bem como qualquer outro 
objeto de trabalho. Caso precise utilizar maquineta de cartão, garantir a limpeza da 
mesma com alcool liquido 70% a cada uso. 
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