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



CAPÍTULO 3. 
RECOMENDAÇÕES  
ESPECÍFICAS PARA  

A HOTELARIA



3.1  MEDIDAS DE GESTÃO

•    Plano de contingência interno escrito e operacional (circular normativa 
DRS/CNORM/2020/11 de 28 de Fevereiro e circular Informativa nº 37, de 
03 de maio de 2020); 

•    Plano de limpeza e higienização das instalações (circular informativa nº 14 
de 13 de Março);

•    Assegurar stock de equipamentos de proteção individual para o staff e definir 
uma reserva estratégica interna;

•    Assegurar stock de materiais de limpeza sobretudo panos de limpeza iden-
tificados com cores diferentes e toalhetes de limpeza de uso único humede-
cidos em desinfetante, lixívia ou álcool a 70º;

•    Providenciar a colocação de dispensadores de solução antisséptica de base 
alcoólica (SABA), um por cada piso (ex: junto aos elevadores), junto aos pon-
tos de acesso ao alojamento, junto dos pontos de acesso ao restaurante e 
bar e junto de zonas de serviço utilizadas pelos colaboradores (ex: receção, 
rouparia, garagens, etc);

•    Promover formação e treino a todos os profissionais das diversas áreas do 
alojamento;



3.2  SERVIÇOS DE RECEÇÃO E ÁREAS 
DE UTILIZAÇÃO COMUM

•    Os hóspedes e os colaboradores deverão utilizar máscara quando circulem 
ou permaneçam em áreas de utilização comum (ex:  receção, corredores, 
elevadores, etc);

•    Assegurar o distanciamento físico de 2 metros entre hóspedes e com os co-
laboradores;

•    Os fluxos de circulação e o atendimento ao balcão devem estar definidos e 
com sinalização (por ex: marcação no chão), salvaguardando sempre 2 met-
ros de distância entre clientes;

•    Quando o distanciamento físico não for possível, deve-se recorrer a barrei-
ras físicas (ex: acrílico);

3.3 RESTAURANTES E BARES

•    Aplicam-se as mesmas disposições previstas no Capítulo 2 deste manual;



3.4 PISCINAS

•   A definir em breve.

3.5. SPA’S E ZONA DE MASSAGENS

•    Nos gabinetes ou salas de massagem, a marquesa e demais equipamentos 
utilizados devem ser submetidos a desinfeção e higienização entre utiliza-
dores, nos termos da circular informativa nº 20 de 23 de Março de 2020;

Nota:  Os procedimentos para Jacuzzis, banho turco, sauna e outros equipa-
mentos de SPA similares serão definidos em breve;

https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=1452


3.6. GINÁSIOS

•    Os hóspedes têm de obrigatoriamente desinfetar as mãos na entrada e na 
saída do ginásio;

•    Garantir o controlo de acessos e evitar aglomerados ou filas. Um sistema de 
gestão de reservas e horários é recomendável;

•    Recomenda-se a colocação de marcadores (por exemplo no chão) para 
garantir o distanciamento físico preconizado, podendo ser necessário re-
configurar os diferentes espaços, reposicionando, vedando ou removendo 
equipamentos;

•    Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (ex.: al-
guns tipos de colchões, entre outros);

•    Os equipamentos podem ser utilizados assegurando um distanciamento de 
pelo menos 3 metros entre praticantes;

•    Os equipamentos devem estar direcionados para o mesmo lado, de forma a 
evitar um “frente a frente” com outros equipamentos ou corredores de cir-
culação, mesmo que garantidos os 3 metros de distância;

•    Superfícies porosas como pegas de equipamentos deverão ser revestidas 
com película aderente diariamente, antes da abertura e substituídas sem-
pre que visivelmente degradadas. Deverão ser descartadas ao final do dia, 
após o encerramento;



3.7.  JARDINS E OUTROS ESPAÇOS 
EXTERIORES

•    A utilização de máscara em zonas exteriores dos estabelecimentos hotelei-
ros é recomendada, especialmente em locais de elevada permanência ou 
circulação de hóspedes e staff (ex: caminhos de circulação, circulação em 
zona envolvente das piscinas, etc.);

•    Cadeiras e espreguiçadeiras deverão ser colocadas por forma a permitir o 
distanciamento físico de 2 metros entre hóspedes que não façam parte da 
mesma família ou grupo;

 •    Os hóspedes poderão retirar as máscaras após estarem sentados.



3.8. KIDS CLUB

•    Uma vez que é impossível evitar o contacto físico e não se pode respeitar o 
distanciamento físico, há que ponderar se estas instalações deverão perma-
necer abertas;

•    Caso optem por mantê-las abertas devem:

>   Assegurar a utilização de máscaras faciais pelo pessoal que presta cui-
dados às crianças; 

>   Garantir a disponibilidade de solução antisséptica de base alcoólica 
(SABA) no acesso às instalações para a desinfeção das mãos; 

>   Limitar a lotação a 2/3 do número máximo de crianças presentes nestas 
áreas; 

>   Assegurar que as crianças não levam brinquedos seus e que, sempre que 
possível,  não partilhem objetos, devendo estes ser desinfetados entre 
utilizações;

>   Os brinquedos devem ser lavados regularmente, pelo menos duas vezes 
ao dia. Os brinquedos que não puderem ser lavados, devem ser removi-
dos da sala;

>   Assegurar a limpeza e desinfeção regulares das superfícies tocadas com 
frequência (ex: puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instala-
ções sanitárias, teclados de computador e mesas);

>   Nas salas em que as crianças se sentem ou deitem no chão, devem dei-
xar o calçado à entrada;



•   Se possível, manter as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a per-
mitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a 
segurança das crianças (ex: janelas que não estão ao alcance das crianças, 
portas com barreira de segurança);

•   Caso haja equipamento como ar condicionado, este nunca deve ser ligado 
em modo de recirculação de ar. Deve ser mantida uma adequada e frequen-
te manutenção dos sistemas de filtragem;

•   Não deve ser permitida alimentação no espaço;



3.9  MANUTENÇÃO, LIMPEZA  
E HIGIENIZAÇÃO

•    O coronavírus (SARS-CoV-2) provavelmente pode sobreviver durante horas 
em superfícies secas e até 6 dias em superfícies com humidade. O reforço 
do plano de limpeza, é, portanto, fundamental;

•    A limpeza húmida é sempre preferível à limpeza a seco. Não deve ser usado 
aspirador para a limpeza de pisos. O seu uso não é adequado porque põe 
em movimento no ar as gotículas, nas quais o vírus pode estar contido e 
transforma-as em aerossóis. Aspiradores com reservatório de água são ad-
missíveis, desde que a água seja substituída e o reservatório lavado entre 
cada uma das áreas a aspirar;

•    O pessoal de limpeza de pisos e superfícies deve estar equipado com uma 
bata impermeável ou avental de plástico sobre o fardamento, luvas de uso 
único resistentes a líquidos e máscara de tipo cirúrgica;

•    Devem ser observados os seguintes procedimentos e materiais para a lim-
peza e desinfeção de superfícies:

>   Para lavar as superfícies podem ser utilizados detergentes de uso co-
mum. Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas 
mais limpas para as mais sujas;

>    Usar panos de limpeza exclusivos para diferentes áreas, preferencial-
mente com códigos de cores de acordo com o nível de risco;

>   O balde e a esfregona a utilizar na casa de banho devem ser diferentes 
dos do quarto;



•  Deve ser assegurada a abertura das janelas para a ventilação dos espaços;

•   Para desinfeção de superfícies a OMS aconselha o uso de lixívia (solução de 
hipoclorito de sódio) numa concentração de pelo menos 5% de cloro livre e 
álcool a 70º para as superfícies metálicas ou outras não compatíveis com a 
lixívia. No entanto, existem vários produtos no mercado com ação virucida 
que podem ser utilizados, nomeadamente pastilhas de cloro, soluções deter-
gentes e sprays com desinfetante na composição ou toalhetes humedecidos 
em desinfetante para a limpeza rápida de superfícies de toque frequente;

Etapas a observar:

1º Lavar com água e detergente;

2ª  Aplicar a lixívia diluída em água (uma medida de lixívia para 49 medidas 
de água);

3º Deixar atuar a lixívia durante 10 minutos;

4º Enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar.

Nota:  Se houver presença de sangue ou secreções respiratórias ou outros lí-
quidos orgânicos, deverão ser absorvidos com papel absorvente. Apli-
car a lixívia diluída em água na proporção de 1 medida de lixívia para 9 
de água. Deve-se deixar atuar durante 10 minutos. Enxaguar com água 
quente e deixar secar ao ar. Abrir as janelas para a ventilação do espaço;



Instalações sanitárias:

•   Devem ser lavadas e desinfetadas com um produto de limpeza misto que 
contenha em simultâneo detergente e desinfetante na composição;

•   Utilizar panos diferentes para os lavatórios, mobiliário e áreas circundantes, 
banheira/chuveiro, exterior da sanita e bidé;

•   Deve-se lavar e desinfetar pela seguinte ordem:

1º as torneiras, lavatórios e ralos destes;

2º o mobiliário/superfícies em torno dos lavatórios;

3º  a banheira/chuveiro (desenroscando e desinfetando a cabeça do chuveiro);

4º o bidé;

5º  a sanita, devendo ser aplicado o produto que tem detergente e desinfe-
tante, no interior e no exterior da sanita. No interior deixar atuar durante 
alguns minutos, esfregar bem por dentro com o piaçaba e descarregar 
a água com o piaçaba dentro para que este fique bem limpo. Lavar e 
desinfetar o suporte do piaçaba. No exterior da sanita, com outro pano 
limpo de uso único, lavar começando pelo tampo (o menos sujo), se-
guindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes exteriores com o 
mesmo detergente/desinfetante; passar depois só água quente e deixar 
secar;

6º Lavar o chão, abrir as janelas da área e deixar secar ao ar.



Toiletries (ex: champô, amaciador, touca, etc): Será de privilegiar a utilização 
de embalagens recarregáveis, e de fácil desinfeção. Os produtos que não pos-
sam ser recarregados e desinfetados, deverão ser cedidos a pedido do cliente 
e de uso único; 

Mobiliário e outros equipamentos: poderão ser desinfetados após a limpeza 
com toalhetes humedecidos em desinfetante ou álcool a 70º;

Kitchenette: lavar as louças na máquina a temperatura elevada; limpar e de-
sinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, especialmente puxadores, a tor-
neira, o lavatório e o ralo;

Ammenities (bloco de notas, lápis): nesta fase deverão ser removidos dos quar-
tos e cedidos a pedido dos clientes;

Minibar: devem estar preferencialmente vazios, sendo os produtos entregues 
por solicitação dos clientes;

Água, café e chá: sendo a sua disponibilização importante para algumas uni-
dades hoteleiras, deverá ser privilegiada a utilização de garrafas de água de 
vidro ou materiais que possam ser desinfetados e reutilizados após a saída 
dos hóspedes, bem como a utilização de mecanismos de controlo que permi-
tam verificar se as embalagens de café e chá foram ou não manuseadas pelos 
clientes;

Chinelos, mantas e almofadas extra: deverão estar hermeticamente selados;



3.10  AÇÕES A DESENVOLVER NO 
CASO DE PESSOAS DOENTES 
OU SUSPEITAS DE COVID-19

•    Em caso de desenvolvimento de  sintomas (febre, tosse, dificuldade respira-
tória) a pessoa doente não deve sair do quarto. Deve-lhe ser facultada uma 
máscara cirúrgica (a ser colocada pelo próprio) e deve ser orientada para 
efetuar contacto com a Linha de Saúde Açores (808 24 60 24);

•    Caso seja necessário que algum funcionário do hotel/alojamento preste as-
sistência à pessoa doente o mesmo deverá, previamente, colocar máscara 
FFP2 e luvas para proteção, adotando as devidas medidas de higienização 
das mãos;

>    A pessoa deverá aguardar as instruções dos profissionais de saúde da 
Linha de Saúde Açores e a decisão clínica. 

>    Caso se trate de caso suspeito validado e a condição clínica da pessoa 
o permita, a colheita para exame laboratorial poderá ser efetuada por 
equipa da respetiva Unidade de Saúde de Ilha, devendo a pessoa ficar 
em isolamento no quarto do hotel/alojamento.

•    As áreas de maior risco são as do quarto da pessoa doente ou suspeita. As 
restantes áreas onde a pessoa passou têm um menor risco de transmissão, 
no entanto, aconselha-se a desinfeção alargada desses espaços;

Linha Saúde Açores 
808 24 60 24



•    Caso se conclua que o doente/suspeito utilizou alguma das piscinas, de-
ve-se substituir a água e proceder à respetiva cloragem como definido em 
protocolo interno;

•    Caso se conclua que o doente/suspeito utilizou o jacuzzi ou outros equipa-
mentos similares deverá ser despejada toda a água, seguido de lavagem e 
desinfeção;

•    Assegurar a supervisão dos circuitos de tratamento de roupa e de limpeza 
das instalações;

•    As pessoas que tratam da roupa e toalhas e que realizam as tarefas de lim-
peza do quarto de um suspeito ou doente, desde que cumpram as medidas 
de proteção (máscara de proteção FFP2, óculos de proteção para os olhos, 
luvas descartáveis e avental de plástico para proteção da farda) não cor-
rem riscos desnecessários. 

•    Definir dois profissionais ou equipas diferentes: uma para remoção da roupa 
e fazer as camas de lavado, outra para realizar a limpeza. Preferencialmen-
te devem ter EPI’s de cores diferentes;

•    Após mudança da roupa da cama e toalhas deve-se aguardar por um período 
entre 2 a 3 horas para a limpeza do quarto;

•    Ao remover a roupa das camas (incluindo almofadas) e atoalhados: não 
agitar a roupa; retirá-la sem sacudir, enrolando-a no sentido de fora para 
dentro, fazendo um “embrulho”; não encostar a roupa ao corpo; transpor-
tar as roupas num saco e colocar diretamente na máquina de lavar;



•    As fardas do staff de limpeza que realizaram as tarefas no quarto do sus-
peito ou doente não devem ser levadas para casa. Devem ser lavadas na 
 lavandaria do hotel, a temperaturas elevadas (pelo menos 60 graus durante 
30 minutos). Procedimento idêntico deve ser assegurado para a lavagem das 
roupas da cama e atoalhados do suspeito ou doente. Ambas podem ser lava-
das na mesma máquina, mas não misturada com outra roupa;

•    Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a 
temperatura entre 30-40ºC e com um ciclo de desinfeção final, com um de-
sinfetante apropriado ao tipo de roupa e máquina;

•    Na ausência de máquina de lavar, as roupas devem ser embaladas e acondi-
cionadas em saco impermeável e bem fechado, sendo remetidas à lavandaria;

•    Os resíduos recolhidos no quarto devem ser acondicionados num 1º saco bem 
fechado, que depois é depositado num 2º saco identificado como resíduos 
biológicos e tratados por incineração ou autoclavagem;

•    Cortinados: Retirar para lavar, incluindo o cortinado da casa de banho;


