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O Circuito Elegante, cujo propósito é apresentar ao viajante o melhor da hospitalidade em 

viagens inesquecíveis pelo Brasil, neste momento delicado, nos quais os cuidados com a saúde 

se tornaram imprescindíveis, criou o SELO Safe & Clean. 

Esta iniciativa conta com respaldo jurídico-médico-sanitário e foi concebida, em conjunto com 

representantes da hotelaria do Circuito Elegante, a partir de ampla pesquisa sobre os protocolos 

técnicos e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as melhores práticas do setor turístico 

mundial.  

O SELO Safe & Clean será conferido aos estabelecimentos que cumprirem as normas e 

protocolos obrigatórios descritos neste documento. O Circuito Elegante irá disponibilizar às 

equipes de colaboradores treinamentos on-line com práticas de higiene e desinfecção, além de 

realizar auditoria médico-sanitária em seus estabelecimentos chancelados.  

Com a conquista do SELO, o conjunto dos hotéis-membro do Circuito Elegante se propõe 

envidar todos os esforços no sentido de adotar protocolos criteriosos, adquirir equipamentos 

específicos e investir em melhorias na infraestrutura, garantindo instalações seguras e limpas, 

com atenção e cuidado redobrados, no sentido de reduzirmos a circulação do vírus Covid-19.  

Desta forma, com toda a confiança, estaremos prontos para que você, viajante exigente, possa 

continuar tendo as melhores experiências, agora com a máxima segurança. 

 

 

 

 
Priscila Bentes 

CEO – Circuito Elegante 
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A. Equipe de Colaboradores 
1. MÁSCARAS 

1.1. Obrigatório: Toda a equipe de colaboradores deve utilizar máscaras (vide seção G 

item 3) durante a permanência no estabelecimento, incluindo as áreas de acesso 

exclusivo ao staff. Orientar os colaboradores sobre o uso de máscaras ao saírem de 

casa.  

1.1.1. Máscaras de tecido devem ser lavadas com água e sabão. Ao secar, 

passá-las a ferro quente. A troca de máscaras deve ser realizada duas 

vezes ao dia ou quando estiver suja e/ou úmida; 

1.1.2. Máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada duas horas ou quando 

estiverem sujas e/ou úmidas. 

 

1.2. Recomendado:  

1.2.1. Uso de head shield (máscara de acrílico) pelos garçons, recepcionistas e 

equipes de atendimento, para facilitar a comunicação, caso tenham 

contato direto sem barreira de proteção com distância inferior a 2 metros; 

1.2.2. Em prol da sustentabilidade, uso de máscaras de tecido em cores distintas 

por setor, conforme descrito no item 5.1.8 deste capítulo. 

 

2. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA  

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. Aos estabelecimentos que oferecem transporte – Realizar aferição de 

temperatura antes do embarque dos colaboradores, pois o deslocamento 

pode alterar o resultado;  

2.1.2. Aos que não oferecem transporte – Aguardar alguns minutos antes de aferir a 

temperatura na chegada ao estabelecimento; 

2.1.3. Em ambos os casos, se estiver acima de 37,5°, aguardar mais 10 minutos e 

refazer o teste. Caso se mantenha temperatura alta na segunda aferição, o 

colaborador deverá retornar à sua residência e ser monitorado à distância. 

 

3. HORÁRIOS 

3.1. Obrigatório: Limitar a entrada e a saída de colaboradores a uma única vez por turno, 

ou espaçar o acesso a cada 15 minutos. 

3.2. Recomendado: Organizar a carga horária da equipe com critérios, mesmo que isso 

reduza o horário de atendimento dos serviços, evitando fluxo intenso de entrada e 

saída no estabelecimento. 

 

4. HIGIENIZAÇÃO 

4.1. Obrigatório:  

4.1.1 Entrada – Disponibilizar dispensers com produtos de alto impacto contra vírus e 

bactérias para desinfecção dos pés e com álcool gel 70% para desinfecção das 

mãos, sempre utilizando máscaras no manuseio;  
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4.1.2 Intervalos – Refazer os procedimentos de desinfecção, com troca de máscara 

(deixando-a com o responsável da lavanderia que deve ter ciência das medidas 

a serem feitas para a desinfecção) e de limpeza das mãos e braços; 

4.1.3 Término do expediente – Realizar o mesmo procedimento; 

4.1.4 Equipes de Cozinha – Realizar a desinfecção de braços e mãos a cada 20 

minutos, por não ser indicado a este grupo o uso de luvas. 

 

4.2 Recomendado: 

O uso de produtos certificados pela ANVISA ou entidades reconhecidas no 

segmento de saúde sanitária. 

 

5. UNIFORMES e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 

5.1. Obrigatório: 

5.1.1. Disponibilizar área reservada (vestiário) aos colaboradores para a troca de 

uniforme com armários individuais para a guarda de roupas e demais 

pertences; 

5.1.2. Uniforme será de uso diário, não sendo facultada a reutilização sem lavagem 

e/ou higienização em outro dia; 

5.1.3. O colaborador responsável pela lavanderia deve usar EPI completo, além de 

luvas, máscara, óculos ou head shield, a roupa protetora tipo astronauta. Na 

sequência, lavar as mãos e braços antes de se deslocar para o posto físico, 

fazendo sempre uso de máscaras; 

5.1.4. Equipes de limpeza e manutenção das acomodações devem usar luvas longas, 

máscaras e avental, como medida de proteção e segurança na manipulação de 

produtos de desinfecção. É recomendado o uso de capote TNT 40 hospitalar 

manga longa, sendo o mesmo inutilizado após a finalização desta etapa e 

colocado junto ao enxoval da acomodação para lavagem e desinfecção; 

5.1.5. Separar EPIs por uso e grau de contato utilizando cores distintas: 

 Branco – Para áreas de recepção, atendimento, SPA e fitness; 

 Grafite – Para equipe de higienização que tem contato com o banheiro e 

produtos químicos para desinfecção. Estes colaboradores devem usar luva 

mais resistente e EPI completo. 

 

5.2. Recomendado:  

5.2.1. Lavagem, higienização e embalagem de uniformes no próprio estabelecimento 
a 60°C por pelo menos 30 minutos. Podem ser utilizados outros ciclos ou 
produtos específicos, desde que tenham sido testados contra Coronavírus. 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf   (Ver item 3.6 – 
Processo de Lavagem) 

5.2.2. Uso de material sustentável que resista à desinfecção (não descartável) para 

redução de resíduos no estabelecimento; 

 

 

 

 

 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf
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6. AMBIENTES DE TRABALHO 

6.1. Obrigatório:  

6.1.1. Manter os procedimentos de higiene e limpeza nos mesmos padrões nas 

demais áreas do estabelecimento, utilizando produtos de alto impacto contra 

vírus e bactérias; 

6.1.2. Caso haja refeitório reorganize o espaço e mantenha a distância de 1 metro 
entre as cadeiras, ou 2 metros entre as mesas do salão, para evitar 
aglomerações.  

6.1.3. Deve ser nomeado responsável pela higienização dos talheres e utensílios no 
refeitório.  

6.1.4. Para a entrada no refeitório, é obrigatória a limpeza das mãos e braços com 
água e sabão; 

6.1.5. Remover frequentemente o lixo, de forma a não gerar acúmulo, utilizando 

procedimentos seguros.  

6.1.6. Recolher resíduos das lixeiras quando apresentarem 80% de sua capacidade 

preenchida ou sempre que necessário, evitando coroamento ou transborde. 

 

6.2. Recomendado:  

6.2.1. Uso de tapete para a desinfecção dos calçados na saída do vestiário; 

6.2.2. Manter os ambientes com janelas e portas abertas para a circulação do ar 

sempre que possível, evitando locais fechados e com ar condicionado; 

6.2.3. Uso de MOP na limpeza dos ambientes.  Sempre que usar, mergulhá-lo em um 

balde com produto de alto impacto contra vírus e bactérias, durante 20 minutos 

para desinfecção; 

6.2.4. Uso de lixeiras com tampa e pedal, com saco plástico para que os resíduos 

não tenham contato direto com a lixeira. 

 

7. LAVANDERIA 

7.1. Obrigatório: Usar sacos de cores distintas para acondicionar enxovais, uniformes e 

EPIs. 

7.1.1. Lavar as roupas em temperatura acima de a 60°C por pelo menos 30 minutos. 
Podem ser utilizados outros ciclos ou produtos específicos, desde que tenham 
sido testados contra Coronavírus. 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf   (Ver item 3.6 – 
Processo de Lavagem) 

7.1.2. O material sujo deve ficar a cargo do responsável pela higienização, que fará a 

coleta de forma segura, acondicionando as peças em sacos; 

7.1.3. Lavar separadamente os EPIs no estabelecimento. 

 

7.2. Recomendado:  

7.2.1. Realizar auditoria presencial em relação aos protocolos realizados por serviços 

de lavanderia terceirizado; 

7.2.2. Acondicionamento de roupas limpas (enxoval) das acomodações em sacos; 

7.2.3. Uso de sacos identificados (Limpo – Sujo) por colaborador para guarda de 

uniformes e EPIs; 

7.2.4. Lavagem dos EPIs no estabelecimento. 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf
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8. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

8.1. Obrigatório: 

8.1.1. Criar manual interno com protocolos, práticas e responsabilidades alinhado às 

especificidades do estabelecimento, utilizando como referência este documento 

e os demais elaborados pelo SELO S&C. 

8.1.2. Capacitar os colaboradores quanto às práticas de segurança, limpeza e 

prevenção à disseminação do vírus; 

8.1.3. Participar do treinamento on-line a ser disponibilizado pelo SELO S&C e, se 

possível, envolver as equipes responsáveis de cada setor do estabelecimento. 
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B. Check-in – Check-out 
1. CHECK-IN 

1.1. Obrigatório: 

1.1.1. Realizar o pré check-in virtual no ato da reserva, solicitando o envio dos dados 

pessoais do hóspede, imagem de documento de identidade com foto, 

preenchimento do Questionário Prevenção Covid-19 e assinatura do Termo de 

Responsabilidade (Anexo 1 – Pág. 25); 

1.1.2. A chave/cartão deve estar desinfetada, sendo colocada no balcão da recepção, 

para ser retirada pelo hóspede; 

1.1.3. A ficha de registro deverá ser assinada em formato digital; 

1.1.4. Informar ao hóspede a importância da medição de temperatura no ato do 

check-in, como forma de segurança para todos, inclusive dele próprio; 

1.1.5. Utilizar aparelho de aferição de temperatura a distância, sem contato físico com 

o hóspede; 

1.1.6. Caso o hóspede apresente temperatura corporal maior ou igual a 37,8° ou 

sintomas gripais como tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, 

congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, utilizar os protocolos descritos no 

capítulo Medidas de Notificação; 

1.1.7. Desinfetar malas com o uso de lâmpada UVC em local específico antes do 

ingresso das mesmas dentro do estabelecimento; 

1.1.8. No caso de hóspede com veículos, o uso de manobrista deve ser dispensado. 

O colaborador de recepção ou garagem deve auxiliar o hóspede para o 

estacionamento correto de seu veículo. 

 

1.2. Recomendado: 

1.2.1. Para check-in presencial, utilizar saquinho de papel kraft para a guarda da 

chave já higienizada para a entrega ao hospede no balcão. Item 1.1.2 acima; 

1.2.2. Para o check-in on-line, verificar o horário de chegada do hóspede e já deixar a 

chave/cartão em saquinho biodegradável tipo papel kraft na recepção ou dentro 

da acomodação; 

1.2.3. A fim de preservar a saúde dos colaboradores, confeccionar caixa de madeira 

com a luz UVC instalada em seu interior, para a desinfecção das bagagens. A 

exposição contínua desta luz pode ocasionar problemas na pele; 

1.2.4. O colaborador deve utilizar luvas para acesso ao porta-malas para a retirada da 

bagagem; 

1.2.5. As malas devem ser colocadas na porta da acomodação. Evitar o ingresso do 

colaborador na UH; 

1.2.6. Check-in sem contato, mediante utilização de App – o hóspede deve seguir 

direto para a acomodação, com acesso por meio de chave digital, sem nenhum 

contato com as equipes de recepção. 
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2. CHECK-OUT 

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. Enviar a conta por meio eletrônico, via E-mail ou WhatsApp; 

2.1.2. Usar a máquina de débito/crédito devidamente envelopada a cada transação, 

link de pagamento ou utilizar App para pagamento por aproximação;  

2.1.3. O hóspede deve depositar o cartão-chave em um recipiente ou local específico 

definido pelo estabelecimento. O recepcionista não deve pegar o cartão ou 

chave da mão do hóspede. 

 

2.2. Recomendado: 

2.2.1. Check-in e check-out sem contato, mediante utilização de App. O hóspede 

deve seguir direto para a acomodação, com acesso por meio de chave digital, 

sem nenhum contato com as equipes de recepção; 

2.2.2. Priorizar pagamento em cartão via App de aproximação ou por meio de 

autorização de débito em cartão, depósito bancário e boleto. Pode ainda usar 

link por mensagem de texto, via WhatsApp, a fim de evitar manuseio de 

máquinas e dinheiro em espécie. 
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C. Acomodação – Limpeza e Arrumação 
1. AMBIENTES 

1.1. Obrigatório – Durante todo o processo de limpeza e arrumação, manter todas as 

acomodações em boas condições de ventilação natural, com portas e janelas 

abertas e ar condicionado desligado. 

 

2. EQUIPES 

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. A limpeza e a arrumação de cada UH deverá ser realizada por um único 

colaborador; 

2.1.2. Usar EPIs adequados – avental impermeável, máscaras de proteção, luvas de 

borracha, óculos ou protetor facial – e tomar precauções na paramentação e 

desparamentação dos equipamentos. 

 

2.2. Recomendado: No caso de utilizar dois funcionários no processo, um deverá ser 

para a etapa suja e outro para a etapa limpa, descritos no item 3.1.3 deste capítulo. 

 

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

3.1. Obrigatório: 

3.1.1 Observar os pontos críticos descritos na fig. 01, ao final deste capítulo, dando 

a devida atenção na higienização dos mesmos; 

3.1.2 A preparação das acomodações deve ser feita em duas etapas, com a correta 

higienização das mãos entre cada uma delas e sempre que necessário: 

 Etapa suja – Recolhimento do enxoval. Ao remover a roupa de cama, 

retirá-la sem sacudir, enrolando-a, no sentido de dentro para fora (Dentro: 

parte em contato com o colchão. Fora: Parte em contato com o hóspede), 

fazendo um "embrulho". Atenção para não encostar a roupa no corpo. Na 

sequência, realizar a desinfecção completa da UH e superfícies com a 

substituição de todo o enxoval: fronhas, lençóis, cobertores, capas de 

colchão e de travesseiros, edredons e duvets, a cada 3 dias ou em caso 

de necessidade ou a cada troca de hóspede, utilizando os EPIs do item 

2.1.2 acima. Utilizar capote TNT gramatura 40 de uso hospitalar, manga 

longa, sendo o mesmo inutilizado após a finalização desta etapa e 

colocado junto ao enxoval da acomodação para lavagem e desinfecção. 

Tanto o enxoval como o capote TNT sujos não podem ser misturados com 

o enxoval sujo de outra acomodação. Usar sacos individuais. Os resíduos 

recolhidos na UH devem ser acondicionados em saco (respeitando 2/3 da 

capacidade) e ser fechado e levado ao abrigo de resíduos sólidos.  

 Etapa limpa – Recolocação do enxoval. Antes do início desta etapa, o 

colaborador deve retirar a luva e o avental utilizados na etapa anterior, 

devendo os mesmos serem higienizados e desinfetados para uma 

próxima limpeza, a fim de reduzir a probabilidade de contágio. 
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3.1.2. Aos estabelecimentos que não possuam capas de proteção para colchões e 

travesseiros, realizar rodízio de acomodação, com a remoção do enxoval para 

higienização e o bloqueio das unidades por 96 horas;  

3.1.3. Para desinfecção de superfícies, usar somente desinfetantes com produtos de 

alto impacto contra vírus e bactérias; 

3.1.4. Cobertores devem ser ofertados em embalagens higienizáveis ou substituídos 

automaticamente junto com o enxoval, a cada troca de hóspede; 

3.1.5. Edredons, mesmo com uso de capas (duvets), devem passar por higienização 

(carga de ozônio e sucção) ou utilizados com intervalos de 96 horas entre a 

troca de hóspedes;  

3.1.6. Limpar o ar-condicionado após cada hospedagem, verificando se o mesmo 

está com os filtros e dutos limpos e a manutenção em dia. Os filtros devem 

ser limpos com água e sabão ou com produtos de alto impacto contra vírus e 

bactérias; 

3.1.7. Aplicar álcool 70% ou produtos de alto impacto contra vírus e bactérias nas 

maçanetas das portas, misturadores do banho, puxadores dos armários, 

torneiras, controles remotos, telefones, interruptores, minibar e demais locais 

que sejam de manuseio frequente do hóspede; 

3.1.8. Ao final do serviço de limpeza e check list de todos os itens acima descritos, a 

UH deve ser lacrada para a próxima hospedagem utilizando o adesivo do 

SELO S&C, sinalizando ao hóspede que, após a desinfecção, não houve 

acesso à acomodação. 

IMPORTANTE: Caso exista caso suspeito em alguma unidade, o material coletado 
(resíduo e enxoval) deve ser retirado e enviado para área suja do abrigo ou da 
lavanderia para processamento imediato.  

 

3.2. Recomendado:  

3.2.2. Antes de iniciar a limpeza pulverizar todo o ambiente com produtos de alto 

impacto contra vírus e bactérias. Indicamos o uso do quaternário de amônia e 

a utilização de pulverizador costal comercializado em lojas de produtos 

agropecuários; 

3.2.3. Em caso de haver registro de hospede com suspeita de contaminação realizar 

ao final da limpeza e arrumação a ozonização do ambiente, conforme as 

informações técnicas requisitadas; 

3.2.1. Usar mantas acrílicas em substituição ao edredom, as quais podem ser 

lavadas com maior facilidade; 

3.2.2. Utilizar tapete de desinfecção com produtos de alto impacto contra vírus e 

bactérias, na entrada de cada acomodação. 

 

4. CONTATO COM HÓSPEDES 

4.1. Obrigatório: 

4.1.1. Contato físico – Evitar qualquer tipo de contato físico desnecessário. Em caso 

de contato, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel; 
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4.1.2. Entrega de objetos – Caso o hóspede entregue ao colaborador algum objeto 

de propriedade do estabelecimento, este deverá ser limpo com produtos de 

alto impacto contra vírus e bactérias, antes de guardá-lo. Na sequência, o 

colaborador deverá fazer a assepsia das mãos. 

 

IMPORTANTE: Com a utilização das máscaras, os hóspedes têm uma visão 

limitada do rosto dos colaboradores, recomendamos que todos mantenham contato 

visual nas interações, demonstrando gentileza, cordialidade e atenção.   

 

 

5. AMENIDADES E INFORMATIVOS 

5.1. Obrigatório: 

5.1.1. Disponibilizar cardápios e outros informativos na UH plastificados ou 

impressos em material que permita a higienização a cada troca de hóspedes; 

5.1.2. Disponibilizar brindes (bloco de notas, caneta e outros) em embalagens 

higienizáveis; 

5.1.3. Incluir álcool gel (30ml ou 50ml) às amenidades oferecidas na acomodação. 

 

5.2. Recomendado: 

5.2.1. Disponibilizar wipes de limpeza (paninhos umedecidos com solução eficaz de 

desinfecção) em cada acomodação; 

5.2.2. Para cardápios e informativos, usar tablets higienizados a cada troca de 

hóspede ou envio de todo o material via digital; 

5.2.3. Oferecer pacote de minibar no check-in para evitar a reposição diária, 

reduzindo assim a presença de colaborador na acomodação. 

 

6. RECEBIMENTO E DESCARTE DE MATERIAL 

6.1. Obrigatório: 

6.1.1. O recebimento de materiais e alimentos deve ser realizado por dois ou mais 
colaboradores; 

6.1.2. Estes se dividem entre o colaborador "de fora" e o colaborador "de dentro"; 
6.1.3. Colaborador "de fora” – Deve sair da região limpa do estabelecimento 

demarcada pela fita no piso em local próximo à entrada de” serviço (carga e 
descarga) e receber a mercadoria do colaborador de “dentro, fazendo uso de 
EPI completo (avental, luvas e máscara); 

6.1.4. Colaborador "de dentro" – Deve permanecer na região limpa para receber a 
mercadoria do colaborador "de fora", fazendo uso igualmente de EPI 
completo; 

6.1.5. Para descarte de material, utilizar o procedimento anterior; 
 
IMPORTANTE: Material considerado “contaminado” deverá ser separado, 
acondicionado de forma segura e etiquetado, tais como: lixo de banheiros, 
sanitários e possíveis descartáveis. 
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Pontos críticos para limpeza da acomodação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 
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D. Alimentos & Bebidas 
1. SEGURANÇA E HIGIENE 

1.1. Obrigatório: 

1.1.1. Garçons e colaboradores devem usar máscaras no ambiente; 

1.1.2. Qualquer acesso de pessoa à cozinha ou à área de preparo de alimentos deverá 

seguir as mesmas práticas de higiene e proteção das equipes do 

estabelecimento (higienizar as mãos corretamente, usar máscaras, aventais, 

gorros e se possível pro-pé). 

1.1.3. Disponibilizar álcool gel 70% na entrada e nos balcões; 

1.1.4. Higienizar com produtos de alto impacto contra vírus e bactérias, objetos e 

superfícies comuns – mesas, cadeiras, balcões após cada refeição;  

1.1.5. Reservar espaço para a higienização dos alimentos de acordo com o Protocolo 

Alimentos Seguros (PAS) ou outro protocolo similar; 

1.1.6. Disponibilizar cardápios plastificados ou impressos em material que permita a 

higienização a cada atendimento ou ainda disponibilizar o cardápio em formato 

digital a ser consultado em equipamento móvel de propriedade do cliente;  

1.1.7. Disponibilizar talheres embalados junto ao prato e recolhê-los assim que a 

refeição for finalizada; 

1.1.8. Usar lixeiras com tampa e pedal e higienizá-las regularmente. 

 

2. AMBIENTE 

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. Manter ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas, sempre que 

possível; 

2.1.2. Em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e dutos 

regularmente limpos e a manutenção em dia; 

2.1.3. Limitar a capacidade de público, de modo que seja possível manter o 

distanciamento mínimo entre as mesas (2 metros) e cadeiras (1 metro), como 

também nos ambientes de espera e possíveis filas; 

2.1.4. É proibida a formação de filas para solicitação e retirada do alimento pelo próprio 

hóspede em local de cocção visível; 

2.1.5. Adotar o agendamento de horários para evitar superlotação; 

2.1.6. Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, interditar as 

mesas de forma alternada, sinalizando devidamente como livres e interditadas.  

2.1.7. Coibir a concentração de grupos com mais de 6 pessoas em uma só mesa; 

2.1.8. Bares e restaurantes abertos ao púbico devem manter todas as normas de 

limpeza e distanciamento mencionadas neste item; 

2.1.9. Restringir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de 

produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. 

 

 

 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/cursos_eventos/programa-alimentos-seguros-pas-distribuicao,e6db0af026458510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/cursos_eventos/programa-alimentos-seguros-pas-distribuicao,e6db0af026458510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3. SERVIÇO 

3.1. Obrigatório: 

3.1.1. O serviço de alimentos e bebidas deve ser à la carte, diretamente na mesa ou na 

acomodação; 

3.1.2. A equipe de colaboradores deve observar o distanciamento seguro;  

3.1.3. O Room Service deve cobrir bandejas, protegendo os alimentos durante o 

transporte até a unidade habitacional. Este deverá ser deixado, ao lado de fora, 

para que o hóspede não tenha contato com o colaborador. Ao término das 

refeições, os utensílios devem ser dispostos do lado de fora da UH (no corredor, 

ao lado da porta) pelo hóspede, para que sejam recolhidos. O garçom não deve 

acessar à acomodação; 

3.1.4. O pagamento, quando não for realizado em conjunto com o fechamento da 

hospedagem, deverá ocorrer preferencialmente em área específica. Os 

colaboradores responsáveis (caixa) por essa atividade não devem manipular 

simultaneamente alimentos ou produtos não embalados. 

 

3.2. Recomendado: 

3.2.1. Priorizar pagamento em cartão via App de aproximação ou através de link  por 

mensagem de texto, via WhatsApp, a fim de evitar manuseio de máquinas e 

dinheiro em espécie; 

3.2.2. Incluir todo o consumo de A&B no fechamento da hospedagem; 

3.2.3. Estações de buffets só podem ser usadas quando totalmente fechadas, havendo 

funcionários para servir individualmente hóspedes. Os alimentos não podem 

ficar expostos; 

3.2.4. Não montar mise en place de mesa para evitar contaminações cruzadas. Isso 

inclui também copos, xícaras, guardanapos e jogos americanos. Deve ser 

montada na chegada do cliente;  

3.2.5. Toalhas de mesa devem ser evitadas e, quando houver, utilizar o cobre 

manchas e retirá-lo após o uso, junto com outros itens de pano acondicionados 

em um saco plástico e enviados a lavanderia; 
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E. Áreas Comuns 
Todas as áreas comuns devem: 
 

 Ter comunicação visual alertando sobre as medidas necessárias de proteção e a 
importância de atendimento às recomendações dos colaboradores. 

 Reduzir a quantidade de móveis como sofás, mesas, cadeiras ou espreguiçadeiras, 
diminuindo o número de pessoas no local. 

 O plano de limpeza em relação a COVID19 é fundamental para todas instalações 
comuns e deve estar implementado corretamente. 

 Realizar duas vezes ao dia – manhã e final da tarde a pulverização de todos os 
ambientes comuns, com produtos de alto impacto contra vírus e bactérias. Indicamos o 
uso do quaternário de amônia e a utilização de pulverizador costal comercializado em 
lojas de produtos agropecuários. 

 
1. RECEPÇÃO 

1.1. Obrigatório: 

1.1.1. Disponibilizar tapetes de desinfecção na entrada da recepção, com produtos de 

alto impacto contra vírus e bactérias, bem como dispensers de álcool gel 70%, 

realizando a higienização e o abastecimento dos mesmos; 

1.1.2. Instalar display de sinalização do SELO Safe & Clean com informações 

resumidas sobre os protocolos de segurança e limpeza; 

1.1.3. Colaboradores e hóspedes devem usar máscara. Caso o hóspede não as 

tenha, o estabelecimento deve disponibilizar. Não deve ser permitida a entrada 

de pessoas sem máscara nas áreas internas do estabelecimento; 

1.1.4. Caso haja necessidade de atendimento em fila, considerar a marcação no piso 

com distanciamento de 2 metros entre o balcão do recepcionista e o hóspede; 

1.1.5. O local deve propiciar boa ventilação, mantendo se possível, portas e janelas 

abertas. No caso de ambientes climatizados, verifique o ar-condicionado 

regularmente e se o mesmo está com os filtros e dutos limpos e a manutenção 

em dia; 

1.1.6. Máquinas de débito e crédito devem estar envelopadas com filme-plástico e 

higienizadas após cada uso, assim como teclado de computadores, tablets e 

celulares usados em serviço; 

1.1.7. Canetas usadas pelos recepcionistas e caixas para assinatura de documentos 

devem ser de uso individual e não podem ser compartilhadas entre os 

colaboradores e com os clientes;  

1.1.8. Remover, temporariamente, jornais, revistas e livros do lobby para evitar a 

contaminação indireta; 

1.1.9. Desinfetar periodicamente piso, lixeiras, telefones, botões dos elevadores, 

maçanetas e banheiros. 
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1.2. Recomendado:  

1.2.1. Higienização no mínimo a cada duas horas durante os horários de fluxo de 

entrada e saída de pessoas, aumentando ou reduzindo a frequência de 

desinfecção de acordo com o tráfego dos hóspedes; 

1.2.2. O estabelecimento deve estimular o uso de App para pagamento com cartão 

por aproximação. 

2. FITNESS 

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. Disponibilizar tapetes de desinfecção no acesso à sala de ginástica, bem como 

dispensers de álcool gel 70%, realizando a higienização e o abastecimento dos 

mesmos; 

2.1.2. Colaboradores e hóspedes devem usar máscara. Caso o hóspede não as 

tenha, o estabelecimento deve disponibilizar. Não deve ser permitida a entrada 

de pessoas na sala de ginástica; 

2.1.3. O local deve propiciar boa ventilação, mantendo se possível, portas e janelas 

abertas. No caso de ambientes climatizados, verificar o ar-condicionado 

regularmente e se o mesmo está com os filtros e dutos limpos e a manutenção 

em dia;  

2.1.4. Funcionamento com agendamento de horário ou com 30% (trinta por cento) da 

sua capacidade de atendimento ao público. Deve-se considerar o espaçamento 

mínimo de 2 metros entre os equipamentos, além da higienização e 

desinfecção a cada uso; 

2.1.5. Interdição de duchas e vestiário; 

2.1.6. Vedadas atividades que envolvam contato físico; 

2.1.7. Desinfetar periodicamente piso, lixeiras, telefones, maçanetas e banheiros. 

Recomenda-se no mínimo a cada duas horas durante os horários de fluxo de 

entrada e saída de pessoas. Aumentar a frequência de desinfecção de acordo 

com o tráfego dos hóspedes. 

 

3. PISCINAS 

3.1. Obrigatório:  

3.1.1. A equipe de atendimento de serviço de piscina deve orientar os hóspedes para 

que evitem interações sociais entre diferentes grupos familiares; 

3.1.2. As espreguiçadeiras devem ser afastadas uma das outras, higienizadas e 

desinfetadas a cada troca de hóspede. 

 

3.2. Recomendado: 

3.2.1. Não utilizar a piscina durante a fase de reabertura; 

3.2.2. Realizar análise de água de piscina, conforme ABNT NBR 10818:2016 - 

Qualidade da água de piscina - Procedimento 

3.2.3. Uso do espaço de forma exclusiva, com agendamento de horário por unidade 

habitacional ou grupos familiares. 
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4. KIDS 

4.1. Obrigatório: 

4.1.1. Priorizar as atividades de recreação ao ar livre, respeitadas as premissas de 

distanciamento social (2 metros); 

4.1.2. Brinquedotecas devem permanecer fechados durante a reabertura das 

atividades. 

 

5. SPAS 

Todos os itens são obrigatórios. 
6.  

5.1.  Terapias e massagens: 

5.1.1. Diante do hóspede, lavar as mãos com álcool gel, colocar o avental e luvas (a 

exceção de massoterapia, que não terá a necessidade de luvas. Banhos não 

têm a necessidade de avental); 

5.1.2. Depois de realizado o tratamento e a liberação do hóspede, o terapeuta deve 

realizar a limpeza das superfícies usadas com produtos de alto impacto contra 

vírus e bactérias; 

5.1.3. Para a higienização, o terapeuta deve usar EPIs de limpeza (avental, luvas e 

óculos); 

5.1.4. Após a limpeza, descartar avental e luvas usados, e lavar novamente as mãos 

com água e sabão e álcool gel 70%; 

5.1.5. O colaborador jamais deve ter contato com outro hóspede no momento do 

tratamento. Caso ocorra, realizar troca do avental e luvas e lavagem de mãos;  

5.1.6. Respeitar os setores evitando, durante um tratamento, ir a outro ambiente que 

esteja sendo usado por outro hóspede; 

5.1.7. Salas que acumulam vapor devido ao uso de água quente devem ser bem 

ventiladas após cada uso;  

5.1.8. Deve ser orientado aos hóspedes o uso da jacuzzi em grupos de 2-4 hóspedes 

no máximo, desde que sejam da mesma família. 

 

5.2. Enfermagem e equipe médica: 
5.2.1. Atendimento em salas e consultório 

 Para realizar exame físico e tratamentos no paciente, enfermeiros e 
médicos devem usar avental e luvas, após lavagem adequada das mãos; 

 Depois de cada atendimento, os itens utilizados devem ser descartados; 
 Priorizar tratamentos no SPA ou ao ar livre, se possível; 
 Ao levar itens terapêuticos como bolsas de gelo e chás, o colaborador da 

enfermagem deve manter uso de luvas, entregando o item ao hóspede em 
uma bandeja, evitando o contato direto; 

 Após avaliação de enfermagem e da realização de bioimpedância de cada 
hóspede, limpar todos os equipamentos e superfícies com solução de 
limpeza devida. 

5.2.2. Atendimento na UH: 
 Em caso de necessidade do uso da habitação para atendimento, o 

colaborador deve colocar pro-pé, avental e luvas para entrar. 
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 Se possível entregar itens como chás e compressas na porta sem ingressar 
a habitação, reafirmando ao hóspede que o procedimento adotado é assim 
por questão de segurança; 

 Observação: Toalhas e compressas ou quaisquer itens usados pelo 
hóspede devem ser colocados em sacos plásticos fechados para coleta da 
governança. Em caso de necessidade de material adicional, este deverá 
ser solicitado à governança. 

 
 
 

6. SAUNAS 

6.1. Obrigatório: 

6.1.1. Deve ser utilizada de forma individual por acomodação; 

6.1.2. Após o uso, o espaço deve ser desinfetado; 

6.1.3. Manter intervalos de 2 horas para nova utilização. 

 

6.2.  Recomendado: 

6.2.1. Devido ao risco de contágio por aerossolização, saunas devem ser mantidas 

sem uso por tempo indeterminado. 
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F. Eventos 
Se possível evitar por enquanto. 

 

1. SALÕES 

1.1. Obrigatório: 

1.1.1. Aumentar o distanciamento entre os participantes. O espaçamento das 

cadeiras/assentos não deve ser somente lateral. Em formato de auditório, 

dever ser considerado o espaçamento das cadeiras/assentos “da frente”; 

1.1.2. Respeitar uma distância mínima entre mesas (2 metros) e cadeiras (1 metro) – 

Considerando uma pessoa sentada. 

 

2. ÁREAS COMUNS 

1.2. Obrigatório: 

1.2.1. Espaço de eventos – Reduzir a quantidade de sofás, mesas, cadeiras e 

espreguiçadeiras, diminuindo o número de pessoas no local, buscando manter 

a distância recomendada de 2 metros entre os hóspedes/participantes; 

1.2.2. Recepção – Cabe ao estabelecimento organizar o atendimento para que não 

se forme filas. Em locais que for inevitável, considerar a marcação no piso com 

distanciamento de 2 metros; 

1.2.3. Balcões de credenciamento e CAEX – Central de Atendimento ao Expositor – 

Adotar o procedimento anterior. 

 

3. COFFEE-BREAK 

3.1. Obrigatório: Uso de kits individuais (lunch box) para reduzir o contato de pessoas 

próximas às mesas de serviço. 
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G. Medidas de Notificação 
1. COLABORADORES 

1.1. Obrigatório: 

1.1.1. Ao identificar pessoas (colaboradores e/ou hóspedes) com sintomas de gripe, 

resfriado ou síndrome respiratória, entrar em contato imediato com o Plantão 

Coronavírus do Município; 

1.1.2. A empresa deve manter registro atualizado, à disposição dos órgãos de 

fiscalização, com informações sobre: 

1.1.2.1. Colaboradores por faixa etária;  

1.1.2.2. Colaboradores com condições clínicas de risco para desenvolvimento 

de complicações que podem estar relacionadas a quadros mais 

graves da COVID-19, não devendo ser especificada a doença, 

preservando-se o sigilo. Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou 

que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento de 

complicações da COVID-19, devem receber atenção especial, 

priorizando-se sua permanência na residência em teletrabalho ou 

trabalho remoto ou, ainda, em atividade ou local que reduza o contato 

com outros trabalhadores e o público, quando possível. Para os 

trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência 

na residência ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em 

local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho, 

observadas as demais medidas previstas neste protocolo; 

1.1.2.3. Casos suspeitos;  

1.1.2.4. Casos confirmados;  

1.1.2.5. Colaboradores contatantes afastados; 

1.1.2.6. Medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para 

a prevenção da COVID19 

1.1.3. Tipos de ocorrências: 

1.1.3.1. Caso confirmado: São considerados nessa categoria o colaborador 

com: a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, 

de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; ou com 

síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, 

para o qual não foi possível a investigação laboratorial específica, e 

que tenha histórico de contato com caso confirmado 

laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do 

aparecimento dos sintomas no colaborador;  

1.1.3.2. Contatante de caso confirmado: Colaborador assintomático que teve 

contato com o caso confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e 

quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação 

laboratorial, em uma das situações abaixo: a) ter contato durante 

mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; b) 

permanecer a menos de um metro de distância durante transporte; c) 
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compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou d) ser profissional de 

saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-

19, ou colaborador de laboratório que manipule amostras de um caso 

da COVID-19 sem a proteção recomendada; 

1.1.3.3. Caso suspeito: O colaborador que apresente quadro respiratório 

agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de 

garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também 

podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou 

fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia; 

1.1.3.4. Contatante de caso suspeito: Colaborador assintomático que teve 

contato com caso suspeito da COVID-19, entre dois dias antes e 

quatorze dias após o início dos sintomas do caso, em uma das 

situações abaixo: a) ter contato durante mais de quinze minutos a 

menos de um metro de distância; b) permanecer a menos de um 

metro de distância durante transporte; c) compartilhar o mesmo 

ambiente domiciliar; ou d) ser profissional de saúde ou outra pessoa 

que cuide diretamente de um caso da COVID-19, ou colaborador de 

laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a 

proteção recomendada.  

1.1.4. Realizar o auto monitoramento diário para avaliação da febre com registro do 

valor e hora da medição, verificação de tosse ou dificuldade em respirar em 

toda a equipe após a constatação de suspeita e manutenção deste 

procedimento por 14 dias consecutivos, em caso de confirmação. Para tanto, 

recomenda-se utilizar aplicativos para este fim;  

1.1.5. Comunicação sobre confirmação de contágio no ambiente domiciliar – Os 

colaboradores devem ser orientados a informar a ocorrência de Covid-19 em 

pessoas que residem em seu domicílio para tomada de providências, 

conforme protocolos de saúde; 

1.1.6. Incluir a promoção de vacinação, buscando evitar outras síndromes gripais 

que possam ser confundidas com a COVID-19; 

1.1.7. Ao tomar conhecimento de ocorrência do caso de Covid-19 entre a equipe de 

colaboradores, o estabelecimento deve buscar orientação médica para definir 

medidas de prevenção para os demais colaboradores que tiveram contato 

direto com ele; 

1.1.8. A empresa deve afastar imediatamente os colaboradores das atividades 

laborais presenciais, por quatorze dias, nas seguintes situações:  

1.1.8.1. Casos confirmados da COVID-19;  

1.1.8.2. Casos suspeitos da COVID-19. Os colaboradores afastados 

considerados casos suspeitos poderão retornar às suas atividades 

laborais presenciais antes do período determinado de afastamento 

quando o exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com 

as orientações do Ministério da Saúde e estiverem assintomáticos 

por mais de 72 horas; 
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1.1.8.3. Contatantes de casos confirmados da COVID-19. Para este caso, o 

período de afastamento deve ser contado a partir do último dia de 

contato entre os contatantes e o caso confirmado.  

 

1.2. Afastamento – De acordo com portaria 20/2020 publicada pelo Ministério da 

Economia /Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em 19 de junho de 2020 

orientou aos casos confirmados ou suspeitos da COVID-19, como também aos 

contactantes de casos confirmados, manterem o afastamento de 14 dias das 

atividades laborais presenciais. Porém, em seu Anexo I, a portaria permite que os 

colaboradores afastados considerados casos suspeitos retornem às suas 

atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento nas 

seguintes situações: 

1.2.1. SINTOMÁTICOS – Colaboradores com febre, dor de garganta, coriza, tosse 

e/ou falta de ar. Manter afastado do trabalho e só retornar: 

1.2.1.1. Após 3 dias (72 horas) de quadro assintomático, sem uso de 

quaisquer medicamentos; 

1.2.1.2. Por 10 dias, desde que os sintomas apareceram pela primeira vez e 

no momento estão assintomáticos e sem uso de medicamentos;  

1.2.1.3. Após a testagem negativa de duas amostras respiratórias 

consecutivas realizadas em ensaio molecular, autorizado pelo FDA, 

para detecção de COVID-19 (Ex.: PCR-RT) coletadas em intervalo 

maior que 24hs, desde que estejam sem sintomas e sem uso de 

medicamentos. 

 

1.2.2. ASSINTOMÁTICOS - Colaboradores confirmados laboratorialmente para 

COVID-19 mas que não apresentaram qualquer sintoma clínico da doença. 

Só liberar para o trabalho: 

1.2.2.1. Após 10 dias após a data do primeiro teste de diagnóstico COVID-19 

positivo, assumindo que eles não desenvolveram sintomas 

posteriormente desde o teste positivo; 

1.2.2.2. Caso ocorra posterior desenvolvimento de sintomas, seguir o 

protocolo anterior dos SINTOMATICOS; 

1.2.2.3. Após a testagem negativa de duas amostras respiratórias 

consecutivas realizadas em ensaio molecular, autorizado pelo FDA, 

para detecção de COVID-19 (Ex.: PCR-RT) coletadas em intervalo 

maior que 24hs, desde que estejam sem sintomas e sem uso de 

medicamentos. 

IMPORTANTE: A portaria ratifica que não se deve exigir testagem laboratorial para a 

COVID-19 de todos os colaboradores como condição para retomada das atividades do 

setor ou do estabelecimento por não haver recomendação técnica para esse 

procedimento. Contudo, reitera que, caso a empresa adote a testagem de colaboradores, 

esta deve ser realizada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em 

relação à indicação, metodologia e interpretação dos resultados. 
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2. HÓSPEDES 

2.1. Obrigatório: 

2.1.1. Ter prontamente disponível para uso, sempre que houver a possibilidade de 

um hóspede estar doente, os números de telefones das autoridades de 

saúde, centros médicos, hospitais públicos e privados e centros de 

assistência 

2.1.2. Se houver suspeita de infecção, o hóspede e as demais pessoas 

hospedadas nesta acomodação devem permanecer em isolamento, 

impedidos de circularem nas áreas comuns do estabelecimento; 

2.1.3. As acomodações utilizadas por hóspedes infectados com síndrome gripal ou 

Covid-19 devem ser bloqueadas por no mínimo 96 horas, após a 

desinfecção e higienização do ambiente, o que inclui o aparelho de ar-

condicionado. 

 

2.2. Recomendado:  

2.2.1. Os funcionários da recepção ou portaria devem possuir informações corretas 
para transmitir aos hóspedes as informações sobre medidas preventivas em 
vigor; 

2.2.2. Definir políticas sobre possíveis transgressões de normas internas para 

enfrentamento ao Covid-19. Situações anormais devem ser comunicadas 

imediatamente aos responsáveis pela gestão do estabelecimento; 

2.2.3.  Divulgar massivamente as ações de prevenção nos canais de comunicação 

on-line do estabelecimento; 

2.2.4. Disponibilizar folders com manual de boas práticas para a prevenção da 

COVID19 em locais estratégicos e de fácil visualização, tais como: recepção, 

elevadores, acomodações e áreas comuns.  

 

 

3. USO DE MÁSCARAS 
3.1. Quais as diferenças entre o Decreto Estadual 64.959/2020 e a Resolução SS – 96? 

3.1.1. O Decreto Estadual 64.959 estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras. 
Os valores de multa indicados nesta legislação estão embasados no Código 
Sanitário.  

3.1.2. A nova Resolução, complementar ao decreto, fixa multas nos valores de R$ 
524,59 para pessoas físicas e de R$ 5.025,02 para estabelecimentos, vezes 
o número de pessoas sem a devida proteção. 

 
3.2. Para quais estabelecimentos a Resolução SS – 96 é válida? 

A Resolução é válida para todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços, incluindo ambientes de trabalho, estudo, lazer, esporte, entretenimento, 
casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, 
praças de alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias, drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições e transporte coletivo. 
Condomínios também devem seguir a regra nas áreas comuns de circulação de 
moradores e visitantes. 
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H. Produtos com o Selo 

 

Álcool 70% em wipes e  

Gel 30 ml  

 

 

Lacre de porta acomodação 

 

Adesivo (2 e 4 cm diâmetro) 

Botton (4 cm diâmetro)  

Selo Save & Clean 

          

          Máscara em tecido algodão com selo em 02 cores – Branca e Grafite. 
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I. Produtos Recomendados 

 
 

Capote Avental TNT Hospitalar 
 

Gerador de Ozônio OZ Pro Wier  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termômetro Digital Infravermelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luvas de proteção e  

Procedimentos 

 
Luz UVC para desinfecção de bagagem  

 
 

Pro-pé 
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J. Certificação 
 

O SELO Safe & Clean do Circuito Elegante concede ao estabelecimento: 

1. Certificação dos protocolos contidos neste documento; 

2. Manual descritivo de práticas necessárias; 

3. Treinamento on-line das equipes para as práticas e protocolos descritos no manual; 

4. Auditoria técnica; 

5. Vídeo institucional dirigido a hóspedes, colaboradores e parceiros; 

6. 60 Máscaras higienizáveis personalizadas com o SELO em tecido de algodão em 2 

cores – Branca e Grafite; 

7. 50 Bottons para uso de colabores; 

8. Adesivos:  

8.1. Selo redondo em dois tamanhos – 2 cm e 4 cm de diâmetro; 
8.2. Lacre de porta – 20 x 8 cm; 
8.3. Sinalização. 

 

QUANT / UH 

 

Selo Pequeno / Lacre de 
Porta 

Selo Grande Sinalização 

Até 05 UHs 300 200 10 

 

9. Recomendação de equipamentos e material para aquisição coletiva e custos 

reduzidos.  
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K. Direito de Propriedade 
 

Todas as informações incluídas neste documento, como textos, fotos (exceto as de produtos 

recomendados) e logotipo, são de propriedade exclusiva do Circuito Elegante® e protegidas 

pelas leis de direitos autorais internacionais do Copyright©. 

A permissão para visualizar e reproduzir, por meio de cópias, os conteúdos aqui contidos é 

concedido apenas para uso de empresas autorizadas para este fim. Qualquer outra cópia, 

integral ou parcial, distribuição, retransmissão ou modificação das informações contidas 

neste documento, seja na forma eletrônica ou impressa, sem permissão anterior expressa 

por escrito do Circuito Elegante® é estritamente proibida.  

No caso de qualquer cópia, redistribuição ou publicação permitida de material com direitos 

autorais, nenhuma mudança ou exclusão de atribuição do autor, legenda de marca 

registrada ou de aviso de direitos autorais deverá ser feita. 

 

Da compilação, elaboração e organização destes protocolos realizados juntamente com a 

Priscila Bentes – CEO do Circuito Elegante: 

1.  Moreno Belisário – Pousada Capim do Mato / MG 
2.  Guilherme Luck – Pousada Maravilha / PE 
3.  Regina Santos – Vila de Alter Pousada Boutique / PA 
 

O documento possui respaldo médico-jurídico dos profissionais abaixo nominados: 

1.   Médico – Dr. Leandro Avelar Miranda / CRM - SP 96056 / CPF – 027408396-60 / RG – 
39681344-6 

 
2. Jurídico – Dra. Ana Cecília Monteiro Chaves de Azevedo / OAB RJ-076206 

Chaves de Azevedo Advogados Associados 
Rua do Carmo, 6 - 901/905 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020 
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Anexo 1 – Termo de Responsabilidade 
Acordo de implicação dos riscos de contágio de Covid-19 

(Leia atentamente todos os itens antes de assinar) 
  

Pelo presente instrumento, que é parte integrante do contrato de hospedagem, o hóspede:  

Declara, nesta data de check-in/entrada nas dependências da CONTRATADA, que não é portador(a) da 
COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou, se portador(a), já transcorreram mais de 30 (trinta) dias 
da data de contágio (primeiro sintoma) e já fora liberado(a) pelo profissional de saúde habilitado e 
competente para tal desiderato, responsabilizando-se civil e criminalmente por eventual 
contágio/transmissão da referida doença a quaisquer dos outros hóspedes da CONTRATADA, no 
período em que estiver hospedado(a); 

  

  

  

   

Se compromete a guardar todas as cautelas necessárias para evitar a transmissão/contágio da COVID-
19, previstas, dentre outras, nos protocolos e procedimentos municipais, na lei federal nº 13.979/2020, e 
na lei do estado da Bahia nº 14.261/2020, em especial, mas não se limitando ao, uso de máscaras para 
circulação externa, restrição de contato com outras pessoas, higienização constante das mãos e outras 
medidas sanitárias que se mostrem necessárias para evitar a propagação da COVID-19; 

  

 

 

   

Se responsabiliza pelo pagamento de diárias adicionais necessárias caso seja diagnosticado com COVID-
19, seja durante a hospedagem, seja preexistente a esta, com ou sem o seu conhecimento, e, em razão 
disso, necessite permanecer em quarentena nas dependências da hospedagem por um período superior 
ao originalmente contratado, autorizando que a CONTRATANTE realize pré-autorização e/ou pré-fatura 
em cartão de crédito, para tal finalidade. Para fins de parâmetro, caso o hóspede apresentar ou referir 
temperatura corporal a partir de 37,8º ou sintomas gripais, deverá ser considerado como caso suspeito de 
COVID-19, bem como será encaminhado para atendimento na UPA - COVID; 

  

 

 

   

Tem ciência de que a inobservância das disposições acima poderá ensejar a responsabilização civil e 
criminalmente. Também, tem ciência e concorda que assume qualquer responsabilidade de possível 
contágio pelo vírus COVID-19, que possam ocorrer durante minha estadia; 

  

 

   

Isenta e desobriga o estabelecimento, seus colaboradores e prepostos, sob qualquer vínculo, 
fornecedores, de qualquer responsabilidade legal, me responsabilizando por todo e qualquer dano 
material por mim causado a terceiros. Na oportunidade, concorda que cabe ao estabelecimento o direito 
de adiar, cancelar ou modificar a reserva de hospedagem, antes ou durante, sem aviso prévio, seja por 
motivos de segurança ou imposições governamentais e/ou legais. 

  

 

 

   

 
 
Contato para comunicado: ________________________ 
Histórico de viagem em áreas nos últimos 14 dias: (  ) Sim   (  ) Não  Quais?  ________________ 
Contato com pessoas de caso confirmado ou provável infecção por COVID-19: (  ) Sim   (  ) Não Temperatura no 
Check in:_____________ 

 

Local:                                                         data:    /    /    .                   
___________________________________________ 

                                                                                                      CONTRATANTE/HÓSPEDE 
                                                         CPF: 
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L. Unilever PRO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

** Vim Cloro Gel, CIF Higienizador + Álcool e Omo Desinfetante Lavanda possuem 

laudos pela USP – Universidade de São Paulo, eficácia comprovada contra o 

CONVID-19 
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