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PLANO DE PREVENÇÃO N/A Cumpre Não cumpre

1 Há um Plano de Prevenção documentado que estabelece as medidas para minimizar o risco de 
contágio. 

PLANO DE CONTINGÊNCIA N/A Cumpre Não cumpre

2 Há um Plano de Contingência documentado que estabelece as pautas a seguir no caso de dete-
cção de contágio de um colaborador ou cliente, de acordo com o ponto 3.1.5 do documento R03. 

RESPONSABILIDADES
N/A Cumpre Não cumpre

3 Definiu-se quem são os responsáveis por definir, implementar, comunicar e controlar o Plano de 
Prevenção e o Plano de Contingência.

4 O pessoal conhece as medidas de prevenção que são aplicadas a eles e que devem se aplicar aos 
clientes. O pessoal é informado e capacitado quando as medidas são implementadas pela primeira 
vez, são atualizadas ou não estão sendo cumpridas. 

GESTÃO DE PESSOAL N/A Cumpre Não cumpre

5 Caso necessário, foram organizados atividades e processos de trabalho. Isso inclui medidas a se-
rem seguidas pelo pessoal na entrada em seu posto de trabalho, durante sua jornada de trabalho 
e em sua finalização.

GESTÃO DE FORNECEDORES N/A Cumpre Não cumpre

6 Há uma política de entrega/ prestação de serviços segura. Trabalha-se com fornecedores que con-
tam com um Plano de Prevenção e um Plano de Contingência e é supervisionado o cumprimento 
das medidas estabelecidas durante a permanência na organização turística..

GESTÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO N/A Cumpre Não cumpre

7 Há um Plano de Limpeza e Desinfecção adequado à frequência de uso das instalações e equipa-
mentos e às necessidades detectadas. As instalações e equipamentos estão limpos.

8 Roupas de cama, banho e tecidos em geral são lavados ou, no caso de não poderem ser lavados 
com água, são desinfectados.

9 São utilizados produtos de efeito viricida na limpeza de superfícies e dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) adequados: máscara (FFP2, KN95, N95), avental, óculos de proteção e luvas.

10 Evita-se a contaminação cruzada por meio da desinfecção dos equipamentos de limpeza ou seu 
descarte, conforme se aplique.

11 Mantêm-se os espaços ventilados durante a limpeza. 

GESTÃO DE RESÍDUOS N/A Cumpre Não cumpre

12 Há lixeiras com tampa, saco interior e de acionamento não manual. Os sacos são recolhidos pelo 
menos uma vez ao dia, devidamente fechados, e levados ao ponto de coleta de resíduos. 

COMUNICAÇÃO N/A Cumpre Não cumpre

13 A organização informa seu pessoal das medidas de prevenção e questões relacionadas antes e 
durante a prestação do serviço, assim como no caso de que sejam detectados possíveis casos de 
COVID-19. (Figura 5 do documento R03).

14 A organização informa seus fornecedores das medidas de prevenção e questões relacionadas 
antes e durante a prestação do serviço, assim como no caso de que sejam detectados possíveis 
casos de COVID-19. (Figura 6 do documento R03).

15 A organização informa seus clientes das medidas de prevenção e questões relacionadas antes e 
durante a prestação do serviço, assim como no caso de que sejam detectados possíveis casos de 
COVID-19. (Figura 7 do documento R03).

16 A organização informa as autoridades sanitárias antes da reabertura total ou parcial do estabe-
lecimento, enquanto esteja em funcionamento, das medidas de prevenção e contingência imple-
mentadas ou frente a possíveis casos de COVID-19. (Figura 8 do documento R03).

Complete este check list indicando se cumpre, não cumpre ou se não se aplicam as Recomendações para Minimizar o 
Risco de Transmissão da COVID-19 no Setor de Turismo da América Latina e do Caribe. Identifique seus pontos fracos 
e defina um plano de melhorias.

R03. RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO DE PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM 
ESTABELECIMENTOS E PONTOS TURÍSTICOS
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CONTROLE N/A Cumple Não cumpre

17 Há mecanismos estabelecidos para o controle das medidas implementadas (indicadores, checa-
gens internas, eficácia dos planos, etc.).

18 Há mecanismos estabelecidos para receber retroalimentação por parte de clientes, colaborado-
res e fornecedores (reclamações, sugestões, etc.).

19 A informação obtida a partir dos mecanismos de controle implementados é utilizada para atualizar 
(e aperfeiçoar) o Plano de Prevenção e o Plano de Contingência.

R01. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA MINIMIZAR O RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 EM 
ESTABELECIMENTOS E PONTOS TURÍSTICOS

VENTILAÇÃO N/A Cumpre Não cumpre

20 Foram definidas capacidades máximas para os distintos espaços e atividades, evidenciando que 
essas capacidades são adequadas às necessidades de renovação de ar.

21 Em todos os espaços e para todas as atividades possíveis é priorizada e utilizada a ventilação 
natural e cruzada.

22 Se a ventilação mecânica é utilizada, a recirculação de ar é reduzida ao máximo (preferencialmen-
te no modo 100% extração) e a entrada de ar limpo do exterior é ampliada o máximo possível (ao 
menos a 5-6 ACH). A ventilação mecânica é combinada com a natural se possível.

23 Se há recirculação de ar, dispõe-se de filtros de alta eficiência (tipo HEPA ou MERV), segundo as 
necessidades do espaço (m3).

24 As atividades de manutenção, limpeza e desinfecção de equipamentos de ventilação e sistemas 
de filtragem são feitas antes da ativação dos equipamentos e durante seu tempo de utilização. 
As pessoas que realizam essas tarefas estão protegidas adequadamente com seus EPIs (máscara 
FFP2, KN95 ou N95, óculos, luvas e roupa de uso exclusivo). As rotinas de manutenção, limpeza e 
desinfecção desses equipamentos são registradas.

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA N/A Cumpre Não cumpre

25 O distanciamento social e a distância mínima de segurança recomendada de 2m é respeitada nos 
distintos espaços e atividades.  

26 Ao determinar as capacidades dos espaços, leva-se em consideração essa distância de segurança, 
assim como a ventilação existente e o tipo de atividade a ser realizado.

MÁSCARA N/A Cumpre Não cumpre

27 A máscara é utilizada em áreas externas e internas, segundo necessário (R01), por colaboradores, 
clientes e fornecedores. Se o faceshield é utilizado, ele o é em conjunto com a máscara.

28 As máscaras são descartadas em lixeiras habilitadas para tal, de acordo com sua vida útil estabele-
cida pelo fabricante. Os colaboradores conhecem e aplicam os passos necessários para a retirada 
de suas máscaras incluindo a lavagem de mãos ao final.. 

29 A organização turística disponibiliza máscaras para os colaboradores e, caso necessário, para 
clientes e fornecedores (nesse último caso, para casos de danificação, esquecimento, etc.).

TEMPO DE EXPOSIÇÃO N/A Cumpre Não cumpre

30 A organização turística reorganizou seus espaços e atividades para reduzir o tempo de exposição 
a possíveis partículas infectadas de colaboradores, clientes e fornecedores. 

UMIDADE RELATIVA (UR) N/A Cumpre Não cumpre

31 Os espaços interiores mantêm uma umidade relativa entre 40ºC e 60ºC.

PAUTAS BÁSICAS DE HIGIENE N/A Cumpre Não cumpre

32 Colaboradores, fornecedores e clientes são incentivados a cumprir com a etiqueta respiratória 
(por meio de cartazes, formação de equipe). 

33 Colaboradores, fornecedores e clientes são incentivados a evitar tocar olhos, nariz e boca duran-
te a realização das diferentes tarefas (por meio de cartazes, formação de equipe).

34 Colaboradores, fornecedores e clientes são incentivados a lavar adequada e frequentemente as 
mãos. A organização turística disponibiliza meios para tal (água, sabão, álcool em gel). 
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N/A: Não se aplica.
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