MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS COVID-19
para o setor do Turismo nos Açores

CAPÍTULO 1.
RECOMENDAÇÕES COMUNS
E TRANSVERSAIS A TODAS
AS ATIVIDADES

1.1 ENQUADRAMENTO

No âmbito da infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que pode evoluir para a COVID-19, estão
a ser desenvolvidas medidas de Saúde Pública de acordo com a fase de resposta à propagação do vírus.
1- O
 sucesso das medidas preventivas depende essencialmente da colaboração
dos cidadãos e das instituições. Por serem frequentados e expostos a várias
pessoas e de forma continuada, os estabelecimentos e as atividades turísticas podem contribuir para a transmissão do vírus na comunidade. Assim,
devem ser salvaguardadas medidas de Saúde Pública de modo a prevenir a
disseminação da COVID-19.
2- O
 novo coronavírus pode transmitir-se por contacto direto e indireto, através
de gotículas (aerossóis) expelidas para superfícies. Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a
frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com
maior risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência
ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de
lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos,
brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos, dinheiro, entre outros.

Algumas áreas de maior risco para a transmissão entre pessoas incluem:
• Á
 reas de isolamento onde esteve um caso suspeito ou confirmado de
COVID-19;
 reas de restauração (nomeadamente em grandes superfícies e restau• Á
rantes) podem aumentar o risco para as pessoas que as frequentam, se não
forem desinfetadas frequentemente e entre clientes;
• Á
 reas de confeção de alimentos, são essenciais para evitar contaminação
dos mesmos. Por isso, existem regras muito rigorosas de limpeza e desinfeção destas áreas;
• Instalações sanitárias de uso público.

Pelo papel crítico na prevenção da transmissão do
novo coronavírus, salienta-se a importância de serem seguidas três medidas essenciais na prevenção e
controlo da COVID-19:
• C
 umprir a etiqueta respiratória e a higiene das mãos por parte de todos os
funcionários e clientes;
• Manter distância entre as pessoas em todas as situações;
• Fazer autovigilância de sintomas e isolamento social em caso de doença.

Os estabelecimentos turísticos devem assegurar que
todas as pessoas que trabalham e frequentam os
mesmos, estão sensibilizadas para o cumprimento
das regras de etiqueta respiratória e da higienização
correta das mãos, assim como, as outras medidas de
higienização e controlo ambiental.
Os estabelecimentos turísticos devem assegurar que todas as pessoas que
trabalham e frequentam os mesmos, estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de:
Etiqueta respiratória – Deverão ser disponibilizados lenços de papel, para os
funcionários, e para os clientes e sacos de recolha apropriados. Os funcionários que fizerem a sua recolha deverão ser instruídos na forma correta de o
fazer, assim como serem instruídos para, ao tossir ou espirrar, não usarem as
mãos. Devem usar um lenço de papel e deitá-lo ao lixo, higienizando as mãos
de seguida. No caso de não terem lenço de papel disponível, devem fazê-lo
para a parte interna do antebraço.
Higiene das mãos – os cidadãos deverão ser incentivados a lavar as mãos,
sempre que possível, após manuseio de dinheiro ou objetos. Deverão ter também à sua disposição solução de base alcoólica a 70º ou em alternativa toalhitas com álcool para a desinfeção das mãos, quando não for possível usar
água e sabão. Os funcionários deverão ser informados sobre a forma correta
de lavar e desinfetar as mãos.

Os funcionários deverão dispor de máscaras cirúrgicas para seu uso,
sempre que seja obrigatório a sua utilização em contexto de trabalho
ou, caso não o seja, para utilizarem em caso de surgirem sintomas,
como febre, tosse ou dificuldade respiratória. A instituição deve, também, dispor de mascaras cirúrgicas, para no âmbito do seu Plano de
Contingência, disponibilizarem aos seus clientes.

No caso de sintomas, deverá ser contactada a Linha Saúde Açores 808 24 60 24
e seguir as orientações que lhe serão transmitidas.
O coronavírus (SARS-CoV-2) provavelmente pode sobreviver durante horas
em superfícies secas e até 6 dias em superfícies com humidade. A limpeza e
desinfeção frequente dos espaços diminui consideravelmente esse período
de viabilidade. Assim, devem ser tomadas medidas adicionais de cuidados na
limpeza e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da
COVID-19, de acordo com a Circular Informativa n.º 20, de 23.03.2020 da Direção Regional da Saúde e atuar em conformidade.

Salienta-se ainda a importância de:
• E
 laborar e atualizar o plano de contingência para a COVID-19 e respetivos
procedimentos a adotar perante um caso suspeito, de acordo com a Circular Normativa n.º 11, de 28.02.2020 da Direção Regional da Saúde e a Circular informativa nº37, de 03.05.2020 da Direção Regional da Saúde, e atuar
em conformidade;
• D
 efinir pelo menos uma pessoa da empresa/estabelecimento como ponto
focal para assistir à formação setorial do selo “Clean & Safe Açores” e assegurar formação ou ações de sensibilização para todos os colaboradores;

Linha Saúde Açores

808 24 60 24

1.2 MEDIDAS GERAIS
DE PREVENÇÃO

Estabelecer medidas que assegurem distância entre
pessoas nas instalações, nomeadamente:
• G
 arantir que o atendimento ao público se faz com a distância de pelo
menos 2 metros garantindo sinalização devida, nomeadamente através de
marcas e sinalética no chão;
• C
 omo alternativa ao ponto anterior, o atendimento poderá fazer-se recorrendo a barreiras físicas que limitem a proximidade entre os funcionários
e os clientes (ex.: colocação de barreira física que limite a exposição);
• C
 onsiderar a possibilidade de estabelecer, no interior dos estabelecimentos,
algumas barreiras físicas que limitem a proximidade entre os funcionários
e os clientes (ex.: colocação de “obstáculos” que evitem uma aproximação
desadequada entre indivíduos);
• A
 ssegurar que os clientes não ficam sentados em lugares frente a frente,
exceto quando pertençam à mesma família ou grupo;
 arantir que as instalações sanitárias são usadas por uma única pessoa de
• G
cada vez e que existem meios de desinfeção entre usos, que possam ser
usados pelos próprios clientes. Deve precaver-se filas de acesso a estas instalações;
• E
 vitar, na medida do possível, a aglomeração de colaboradores na entrada
e saída do trabalho, por meio de acesso escalonado (por exemplo, entrada a
cada 5 minutos);
• N
 o caso de ser necessário proceder à entrega direta de materiais ou produtos, o responsável pela entrega deverá evitar, no limite das suas possibilidades, o contacto direto com o cliente ou com quaisquer objetos pessoais
do mesmo.

Rever os protocolos de limpeza e intensificar as rotinas de higienização, incluindo:
• E
 stabelecer um plano de limpeza e higienização das instalações, o qual deve estar afixado em local visível;
• D
 eve existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada;
• A
 frequência de limpeza deve ser aumentada não bastando cumprir os horários
habituais de limpeza estipulados anteriormente;
• D
 esinfetar pelo menos uma vez por dia, e com recurso a agentes adequados, todas
as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de
espera, teclados do computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores,
etc.);
• D
 esinfetar a todas as horas, e com recurso a agentes adequados, os equipamentos
críticos e as superfícies onde todos tocam frequentemente;
• O
 s profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e
aplicação em condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e desinfeção;
• O
 chão deve ser lavado com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser,
no mínimo, 2 vezes ao dia;
• A
 s instalações sanitárias devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que
contenha na composição detergente e desinfetante, porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve ser, no mínimo, 3 vezes
ao dia;

Em relação a equipamentos de proteção individual
(EPI’s), os estabelecimentos devem assegurar-se que:
• S empre que possível, os colaboradores que limpam as áreas de utilização comum não devem ser os mesmos que limpam as instalações sanitárias;
• N
 esta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os colaboradores que efetuam as limpezas usem:
1- B
 ata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
2- U
 ma máscara descartável comum bem ajustada à face - a máscara deve ser
mudada sempre que estiver húmida (não ultrapassar as 4-6 horas de utilização);
3- Luvas resistentes aos desinfetantes (de uso único);
4- N
 o caso de serem usadas luvas, os colaboradores devem garantir o cumprimento
das seguintes regras: higienizar adequadamente as mãos antes da colocação
das luvas. Estas devem ser adequadas ao tamanho do utilizador; deve procederse à troca de luvas quando estas ficarem sujas ou rasgadas;

• G
 arantir dispensadores com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em
locais de passagem frequente (ex.: entrada dos estabelecimentos, zona de pagamento, entrada e saída das instalações sanitárias, entrada e saída dos locais
de laboração), e incentivar o seu uso (através, por exemplo, de pósteres);
• I dentificar pessoas vulneráveis (por exemplo, idosos com mais de 65 anos e
com limitações físicas ou mentais percetíveis, as grávidas, os acompanhantes
de criança de colo com idade igual ou inferior a 2 anos) e aplicar a legislação
referente ao atendimento prioritário. Os estabelecimentos devem ser proactivos na identificação destes casos, mesmo que as pessoas em questão não
peçam atendimento prioritário ou não retirem uma senha para este fim.

Modo de pagamento:
Uma vez que o dinheiro é transferido frequentemente de pessoa para pessoa, é considerado um potencial foco de transmissão do vírus, devem ser promovidos, sempre
que possível, os pagamentos através de meios de pagamento automático - contactless
(ex.: cartão de débito/crédito ou cartão refeição) ou por telemóvel (ex.: MB WAY).
Esta informação pode estar afixada ao público ou ser uma informação a constar, por
exemplo, do menu.
Os terminais de pagamento automático (TPA’s), por serem meios de pagamento automático — contactless, devem ser desinfetados com frequência.

