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PROTOCOLOS DE SEGURANÇA – POUSADA CANASVIEIRAS
Estamos vivendo um momento único em nossa história. Novos hábitos foram adquiridos e algumas
mudanças se fizeram necessárias para garantirmos a segurança de todos.
A situação da epidemia deverá ser reavaliada semanalmente e de acordo com a necessidade, os
protocolos relaxados ou intensificados.
A pousada possui 8 apartamentos e comercializará o número de unidades habitacionais indicadas
pelas autoridades responsáveis e orientações de saúde.
A seguir os PROTOCOLOS DE SEGURANÇA - SEM POSSIBLIDADE DE ISOLAMENTO, com
MEDIDAS que serão adotados pela pousada para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

1. CUIDADOS NOS AMBIENTES DA POUSADA

 Assegurar a lavagem e desinfecção das superfícies onde colaboradores e consumidores
circulam;
 Promover a medição da temperatura de todos os frequentadores na entrada do
estabelecimento;
 Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum
(incluindo balcões, interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários,
entre outros);
 Promover a renovação de ar, regularmente, das salas e espaços fechados, abrindo as
janelas e portas para passagem da correnteza aérea;
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 Disponibilizar álcool a 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou
lenços umedecidos) em locais estratégicos como: entrada do estabelecimento, acesso aos
elevadores, balcões de atendimento, para uso de clientes e trabalhadores;
 Utilizar lixeiras que não precisem ser abertas manualmente e esvaziá-las várias vezes ao
dia;
 Disponibilizar, nos banheiros sociais, sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis;
 Disponibilizar cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de higienização
de mãos, uso do álcool 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou
lenços umedecidos), uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de
superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; e
 Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, o
controle da área externa do estabelecimento e a organização das filas para que seja
respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.

2. DISTANCIMENTO E REFORÇOS NA HIGIENE
Também adotamos, em todos os setores, os protocolos Essenciais e Transversais de
distanciamento social, higiene e sanitização dos ambientes, segurança aos colaboradores e
hóspedes, além de estabelecer comunicação contínua e prever ações de monitoramento das
medidas adotadas. Todos os protocolos estão em acordo com orientações do Ministério do
Turismo, especificamente para meios de hospedagem, decretos e regras regionais e, ainda,
considerando o porte e estilo de nossa POUSADA.
ATENÇÃO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL:
 Manteremos a distância social de ao menos 1,5 metros de distância entre as pessoas;
 Reorganizamos nosso ambiente de trabalho de modo a proporcionar este distanciamento
entre as pessoas nas áreas comuns de recepção, sendo que, no momento somente haverá
serviço de recepção presencial no momento do check-in, somente por um colaborador e
respeitando o distanciamento seguro. Outros serviços serão atendidos através de ramal
interno e whatsapp.
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 Nossa sala de café da manhã permanecerá fechada para buffet por prazo indeterminado,
sendo que o café da manhã será servido exclusivamente no quarto durante a vigência dos
decretos municipais da cidade de Florianópolis-SC; e
 Sinalizamos uma distância segura para espera durante check in (se necessário) e iremos
priorizar os check-ins com hora marcada para melhor organização no atendimento e evitar
duas ou mais chegadas ao mesmo tempo. Ainda serão priorizados check-ins de grupos
prioritários ou de risco, quando houver solicitação de horário de check in próximo.
MEDIDAS PARA REFORÇAR A HIGIENE E SEGURANÇA
 Disponibilizamos álcool gel 70%, registrado na Anvisa, na entrada/saída e em todas as
áreas sociais internas;
 Disponibilizamos no banheiro social: água, sabonete e toalhas descartáveis, além de
lixeiras com acionamento sem uso das mãos;
 Orientamos nossos colaboradores a lavarem frequentemente as mãos com água e
sabonete ou usar álcool gel 70%, conforme orientações sanitárias;
 Orientamos nossos colaboradores e clientes sobre etiqueta respiratória, incentivando que
pessoas cubram espirros e tosse com papel descartável e que realizem o seu descarte
imediatamente no lixo, bem como evitem tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
 Providenciamos todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) dos colaboradores;
 Hóspedes e clientes devem usar obrigatoriamente máscaras de proteção nas áreas comuns
do hotel; e
 Não forneceremos por tempo indeterminado cortesias (aos hóspedes) tais como: máquina
dispenser de água quente, café, louças e talheres de uso comum, etc.
 Em caso de necessidade de itens como louças, talheres, água quente, etc. Estes deverão
ser solicitados via ramal ou whatsapp e serão entregues no quarto devidamente
higienizados e embalados.
COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO
 Capacitamos nossa equipe quanto às práticas de precaução da Covid-19;
 Realizamos treinamento com a equipe sobre as medidas preventivas e promover a
conscientização quanto à importância do cumprimento dessas ações;
 Solicitamos que os colaboradores informem prontamente sua condição de saúde e se auto
monitorem nesse sentido;
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 Conscientizamos os funcionários para que tomem as mesmas medidas de prevenção
também fora do ambiente de trabalho;
 Estamos trabalhando de forma tradicional e em canais de comunicação online para
sensibilizar e conscientizar hóspedes, fornecedores e colaboradores sobre as campanhas
de sensibilização e informação sobre a politica do empreendimento sobre os protocolos de
segurança; e
 Pediremos incansavelmente a colaboração quanto: Checagem da Temperatura - Uso de
Máscaras – Higienização das Mãos.
MONITORAMENTO
Aplicaremos Protocolos Específicos no Caso de Confirmação de Covid-19 tanto por parte de
hóspedes e colaboradores, os quais serão especificados a seguir.

3. PROTOCOLOS

ESPECÍFICOS

NO

CASO

DE

SUSPEITA

E

CONFIRMAÇÃO DE COVID-19
EQUIPE
Considerando que haja suspeita de Covid-19 entre os funcionários, adotaremos as seguintes
medidas:
 Havendo suspeita ou confirmação de caso de contaminação de colaboradores, os mesmos
serão afastados para isolamento residencial por 14 dias, mediante apresentação de
atestado médico;
 Caso haja suspeita de membro da família do colaborador, a medida de isolamento se dará
mediante atestado médico da pessoa que resida no mesmo endereço do trabalhador,
conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 454 de 20 de março de 2020 e mediante
apresentação de documentação que demonstre o mesmo;
 Será comunicado a Vigilância Epidemiológica Municipal através do sistema Alô Saúde:
0800 333 32 33;

HÓSPEDE
Uma vez que a pousada adotou o plano de contingência sem possibilidade de isolamento, os
hóspedes com sintomas de infecção não poderão permanecer na pousada, sejam os sintomas
percebidos no ato do check-in ou durante sua hospedagem.
Todos os esforços e cuidados para minimizar o contato da pessoa suspeita ou infectada com os
outros hóspedes e funcionários da pousada serão realizados até a chegada dos órgãos
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competentes em matéria de saúde, que tomarão as devidas providências, ou o encaminhamento
do hóspede para o atendimento especializado mais próximo, ou ainda, procedimento orientado no
ato pelo Alô Saúde Floripa ou órgão responsável.
Considerando que haja suspeita de Covid-19 entre os hóspedes, a pousada adotará os seguintes
procedimentos:
 Comunicar imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal por intermédio do Alô
Saúde Floripa 0800 333 32 33.
 Detecção no momento do check in: orientar o hóspede para que este se encaminhe
imediatamente à unidade de saúde mais próxima e especializada para o devido
atendimento e/ou seguir as orientações do Alô Saúde.
 Detecção durante a hospedagem: manter em isolamento na unidade habitacional;
 Disponibilizar máscara cirúrgica para o hóspede suspeito e para os profissionais que
estiverem prestando apoio a este durante o processo.
 Aguardar a avaliação do estado de saúde do hóspede pelos profissionais responsáveis e
suas instruções para tomada de decisões;
 Após o encaminhamento do hóspede com sintomas para atendimento pelo serviço de
saúde, uma vez confirmada a determinação de isolamento ao hóspede e seus
acompanhantes ou mesmo determinação de quarentena, tais medidas serão realizadas no
domicílio do hóspede, e o contrato de hospedagem será rompido.
 Em caso de diagnóstico durante a hospedagem, já tendo sido utilizado parte das diárias
adquiridas pelo hóspede, o contrato de hospedagem será rompido proporcionalmente aos
dias de uso, sendo os dias restantes cancelados sem prejuízo de valores para o hóspede.
 Segundo o que dispõe a OMS a permanência do hóspede com suspeita de infecção no
estabelecimento não é recomendada. A pessoa ficará isolada temporariamente, se
necessário, em um apartamento até a intervenção das autoridades locais de saúde.

CUIDADOS DURANTE O TRANSPORTE DE SUSPEITOS OU INFECTADOS
Após receber as orientações das autoridades sanitárias, e o hóspede ou funcionário precisar ser
transferido para um serviço de saúde, este transporte será realizado por meio particular (do
hóspede ou colaborador) se ele assim o tiver ou por veículo da saúde municipal. Orientamos no
entanto, diante de tal procedimento:
 Pacientes com sintomas leves (tosse, febre e coriza) usar veículo comum particular.
 Assegurar o uso de máscara pelo motorista e acompanhantes sendo este em menor
número possível.
 Manter as janelas abertas.
 Não tocar nos olhos nariz e boca antes de higienizar as mãos.
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 Se o hóspede apresentar falta de ar/dificuldade para respirar, acionaremos imediatamente o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU-192.

CUIDADO COM AS PESSOAS QUE PRESTAM ATENDIMENTO A INFECTADOS OU
SUSPEITOS
A equipe da pousada seguirá os procedimentos do plano de ação para a situação em que um
hóspede ou um funcionário desenvolvam sinais e sintomas indicativos de COVID-19.
Os funcionários envolvidos nesse atendimento deverão seguir as instruções abaixo:
 Ao atender um hóspede sintomático ou um funcionário que esteja vindo de uma área
afetada, que apresente febre, tosse persistente ou dificuldade em respirar, sempre usar
equipamento de proteção adicional, incluindo máscara, proteção para os olhos, luvas e um
macacão descartável.
 Remover o EPI com cuidado para evitar contaminação própria: primeiro as luvas e o
macacão descartável e imediatamente fazer a higiene das mãos; Em seguida, remover a
máscara e a proteção para os olhos e lavar imediatamente as mãos com água e sabão ou
usar uma solução à base de álcool.
 Descartar adequadamente as luvas e outros itens que tiveram contato com os fluídos
corporais da pessoa sintomática em saco de risco biológico ou em saco plástico seguro,
que serão considerados resíduos de risco biológico.

HIGIENIZAÇÃO DO APARTAMENTO APÓS A SAÍDA DO HÓSPEDECOM SUSPEITO DE
COVID-19
 Será realizada a limpeza e desinfecção das áreas sociais transitadas pelo hóspede
suspeito.
 Com propósito de não colocar em risco a equipe da pousada, o apartamento utilizado pelo
hóspede infectado, permanecerá fechado por 24h. Após este período passará por todas os
processos de higienização e desinfecção necessários (veja descrição abaixo).
 O funcionário que ficará responsável pela higienização e desinfecção deste apartamento,
deverá estar capacitado, devidamente treinado e usando os EPI’s indicados para esta
tarefa: touca, máscara cirúrgica, avental descartável de manga longa e abaixo dos joelhos,
óculos ou máscara de acrílico, luvas de látex, calçado fechado, impermeável e
antiderrapante.
 Todo o lixo do quarto deve estar acondicionado em saco apropriado e descartado
imediatamente.
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 O quarto deve ser primeiro higienizado com água e sabão e em seguida desinfetado com
álcool 70% ou produto a base de hipoclorito de sódio a 0,1%.
 Após a limpeza do apartamento, o funcionário deve retirar todos os EPI’s e colocá-los em
sacola de lixo e higienizar as mãos antes de circular pelas outras áreas do hotel.

4. CUIDADOS COM A EQUIPE
 Desenvolvemos e implementamos uma comunicação clara com os funcionários sobre os
novos requisitos, diretrizes e protocolos de segurança e higiene no trabalho;
 Orientamos o funcionário a reforçar os cuidados de prevenção não só no ambiente de
trabalho, mas também em suas casas e na comunidade;
 Promovemos as novas práticas até que as mesmas tornem-se novos hábitos nas rotinas
dos funcionários: lavar regularmente as mãos com água e sabão, usar as máscaras de
proteção (observando o correto uso e higienização), usar o álcool gel 70%, manter o
distanciamento entre as pessoas (hóspedes, colegas, fornecedores) de 2 metros, evitar
qualquer contato físico, como apertos de mão e abraços, praticar a etiqueta respiratória
(cobrir boca e nariz, usar lenço descartável ou cotovelo ao tossir e espirrar);
 Oferecemos EPIs (máscaras, luvas, protetores faciais, entre outros), de acordo com a tarefa
a ser realizada e promover treinamentos sobre como utilizá-los, higienizá-los e descartá-los
corretamente:
RECEPCIONISTA: máscara;
COPA: uniforme, avental, touca, máscara de proteção;
CAMAREIRA: uniforme com calça e camisa padrão exclusiva para uso na UH, touca
descartável, máscara de proteção, luvas de látex e calçado impermeável e antiderrapante;
CAMAREIRA/EM CASO DE LIMPEZA DE APTO INFECTADO: touca descartável, máscara
cirúrgica, avental descartável de manga longa e abaixo dos joelhos, óculos, luvas de látex,
calçado fechado, impermeável e antiderrapante;
MANUTENÇÃO: máscara de proteção;
ÁREA ADIMNISTRATIVAS: máscara de proteção.
 Acompanharemos a equipe, verificando diariamente o seu estado de saúde, observando
sintomas de gripe, tosse e febre;
 Aferimos a temperatura dos colaboradores e em caso de febre, orientá-los a ficar em casa;
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 Esclarecemos para todos os funcionários os protocolos a serem seguidos caso alguém
apresente sintomas ou teste positivo para o Covid-19 (tempo de isolamento, período de
retorno etc.);
 Acompanharemos também a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados na
família/residência do funcionário;
 Organizamos as escalas de trabalho, com revezamentos e escalonamentos de turnos, para
evitar aglomeração de funcionários.

5. COMUNICAÇÃO E CUIDADO COM HÓSPEDES
Para garantir a segurança e saúde de todos, além de ajustar e aprimorar as rotinas de trabalho das
equipes, convidaremos o hóspede para fazer parte dessa corrente de cuidados.
Usaremos as mídias digitais da pousada (INSTAGRAN, SITE, FACEBOOK, WHATSAPP, E-MAIL)
para divulgar as medidas e protocolos adotados na cidade e na pousada e que deverão ser
respeitadas e seguidas durante a viagem e hospedagem.
Vejam algumas ações:
1. Será realizada a aferição da temperatura dos hóspedes no momento do check in.
2. Será preenchida ficha de detecção de sintomas para controle municipal;
3. O horário de check in será pré agendado via comunicação prévia com o cliente durante a
reserva, evitando espera e aglomerações;
4. Terão prioridade no atendimento, evitando assim qualquer tipo de espera, pessoas do grupo de
risco, como: idosos, gestantes ou clientes que comuniquem alguma comorbidade;
5. Display com informações sobre os principais protocolo realizados pela pousada, estará a
disposição na recepção.
6. Informativos a respeito da obrigatoriedade do uso das máscaras, necessidade de lavar as mãos
com água e sabonete, de usar o álcool gel 70% e manter o distanciamento, estarão expostos
em displays de acrílico nas áreas sociais da pousada.
7. Informações sobre as modificações nos serviços da pousada, assim como procedimentos
adotados pelos governos municipais e estaduais serões divulgadas nas diversas ferramentas
da pousada.

6. CUIDADOS NOS SETORES
Veja a seguir outros protocolos e medidas que adotamos de acordo com cada setor da pousada:
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FRONT OFFICE
 Organizar os balcões das recepções com linha de distanciamento de, no mínimo, 1,5
metros do próximo cliente (esta indicação de 1,5 metros deve estar no piso caso haja fila de
espera). Caberá ao estabelecimento orientar as pessoas e manter o distanciamento);
 Os recepcionistas irão usar máscaras e manterão o distanciamento seguro;
 Priorizaremos o atendimento preferencial às pessoas de grupo de risco (idosos,
hipertensos, diabéticos e gestantes) garantindo um fluxo ágil para que permaneçam o
mínimo de tempo possível na recepção do estabelecimento;
 Evitaremos os cumprimentos com contato físico como aperto de mão e abraços;
 Pediremos o envio de documentos obrigatórios no check in via whatsapp; e
 Adotamos o pré check-in contendo informações cadastrais, anexando dados específicos
sobre a saúde do hóspede, ou seja, se o mesmo se enquadra no grupo de risco e se possui
plano de saúde, seguro viagem, no caso de emergência a quem deve ser contatado.
SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E GOVERNANÇA
Áreas Comuns
 Aumentamos a frequência de limpeza, como: higienização sempre após cada uso pontos e
superfícies de contato como botões, maçanetas de portas, corrimãos, telefones, tomadas,
teclados, telas e monitores de computadores, tablets e smartphones, bancadas de trabalho,
móveis em áreas de espera, etc;
 Propiciamos boa ventilação nos ambientes mantendo portas e janelas abertas;
 Disponibilizamos álcool gel 70% próximo às portas e áreas sociais;
 Estamos utilizando desinfetantes para uso geral (à base de cloro e álcoois) devidamente
registrados junto à Anvisa; e
 Treinamos nos colaboradores para tomar precauções eficazes com o uso de EPIs,
especialmente a paramentação e desparamentarão. Se eventualmente, houver uma
pequena demora em algum atendimento solicitado, pedimos sua paciência pois poderá
haver troca de equipamentos de proteção em cada atendimento.
O Serviço de Limpeza de Unidades Habitacionais
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 Ao final da estada do hóspede, será realizada limpeza e desinfecção completa da unidade
habitacional e de suas superfícies - antes da entrada de novo hóspede - com produtos de
higiene específicos e com protocolos de segurança para o colaborador;
 A limpeza da unidade habitacional deve acontecer com o ambiente ventilado deixando
portas e janelas abertas e ar-condicionado desligado;
 A limpeza se dará na seguinte ordem: a) primeiramente, a remoção do enxoval do quarto
(roupa de cama e banho), lixo, etc., e toalhas, as quais serão alocadas nos sacos de
transporte específicos; b) será realizada limpeza; c) será realizado reforço na desinfecção;
d) será alocado enxoval limpo e desinfetado e amenidades. Os profissionais devem usar os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s): luvas de procedimento, óculos, avental e
máscara descartável, ou outros se necessário;
 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". Recomenda-se não encostar à roupa no corpo;
 Transportar as roupas e acondicionar em sacos plásticos de forma a evitar o contato direto;
 Os resíduos recolhidos no quarto devem ser acondicionados em saco (respeitando 2/3 da
capacidade) que deverá ser fechado e levado ao abrigo de resíduos sólidos;
 Deverá ser realizada limpeza e desinfecção completa da unidade habitacional e de suas
superfícies antes da entrada de novo hóspede. Caso exista caso suspeito em alguma
unidade, o material coletado (resíduo e enxoval) deve ser retirado, identificado e enviado
para área suja do abrigo ou da lavanderia para processamento imediato;
 Recomenda-se limpar as superfícies com pano embebido com água e detergente neutro,
entre outros de igual ou superior eficiência;
 Limpar e desinfetar todas as superfícies dando atenção às áreas potencialmente
contaminadas, como: cadeiras/ poltronas, cama, interruptores, controles remotos,
maçanetas, amenities, diretórios, aparelhos telefônicos com desinfetante definido pela
Instituição, devidamente registrado na Anvisa;
 Secar com pano limpo, sempre que necessário;
 Após realizar qualquer procedimento de limpeza nas UHs, os uniformes deverão ser
imediatamente retirados e encaminhados para lavagem; e
 Os uniformes devem ser lavados no meio de hospedagem. Este processo garante a
higienização correta da roupa e controle por parte do estabelecimento.
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ALIMENTOS E BEBIDAS
De acordo com determinação municipal e por tempo indeterminado, seguiremos as seguintes
medidas para alimentação na pousada:
 O serviço de café da manhã será oferecido exclusivamente no quarto com horário préestabelecido e a la carte;
 A entrega das bandejas de café da manhã serão realizadas com intervalo mínimo de 20
minutos entre uma UH e outra, possibilitando maior controle de higiene entre as entregas;
 Todos os alimentos do café da manhã, assim como utensílios, serão entregues embalados
protegido por plástico, os quais já sairão da cozinha (ambiente esterilizado) assim;
 Ao término das refeições, o hóspede deverá deixar a bandeja e os utensílios na UH,
evitando sua disposição nos corredores e áreas comuns. Estes utensílios serão retirados
para higienização de forma adequada por um colaborador da pousada.
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