
NOVOS PROTOCOLOS
PÓS-PANDEMIA



30 ANOS 
COMPROMETIDOS COM 
A SUA SEGURANÇA
Em compromisso com os nossos valores, o Hotel 
Transamerica São Paulo está há 30 anos oferecendo 
serviços de eventos e hospedagem e promovendo o 
aperfeiçoamento contínuo de seu produto. O primeiro 
hotel no Brasil a ter o selo ISO 9001 de qualidade
traz agora uma revisão completa nos protocolos de 
atendimento. Devido a crise de saúde proporcionada 
pela Covid-19 em todo o mundo, repensamos as nossas 
políticas de hospedagem e eventos para que você, sua 
família ou sua empresa possam continuar desfrutando 
de nossos serviços com saúde e segurança.

Conheça algumas das principais medidas  
que estão sendo tomadas.



Para a sua segurança, muitas medidas estão 
sendo tomadas em diversos momentos da sua 
estada e também em diferentes áreas do hotel.

Saiba como funcionará...

A sua reserva

O seu atendimento

As sinalizações e obrigatoriedades

A limpeza do seu quarto

A área de lazer

A sua alimentação

... sua hospedagem

... seu evento

O seu atendimento

As obrigatoriedades dos parceiros

Novos formatos e capacidades

A alimentação



Proteção para todos, 
antes mesmo da 
sua chegada!

Na reserva

Durante a reserva, nossa equipe de atendimento 
já deve colher informações importantes sobre 
estado de saúde, grupo de risco, e, em caso
de reservas para mais de uma pessoa, grau de 
parentesco entre os clientes. Recomendamos 
que pessoas que não sejam da mesma família ou 
que não estejam inseridos num mesmo convívio 
social, fiquem em acomodações separadas 
durante a viagem.

Estacionando 

O serviço de self-parking, no qual você mesmo 
estaciona seu veículo, está disponível no 
hotel, garantindo mais segurança àqueles que 
preferem não ter nenhuma outra pessoa
adentrando em seu veículo. Aos que preferirem 
o serviço de manobrista, os nossos estarão
equipados com os EPIs necessários, como
máscaras, e farão o trabalho com total proteção,
higienizando também os acessórios do veículo
como marcha e volante.

Consulte valores para o serviço de estacionamento. 

Protocolo
para hospedagens



Na entrada e 
atendimento

• Antes de entrar no hotel, faremos a medição
de temperatura de todos os hóspedes.
Informamos que clientes com temperatura
superior a 37,8ºC serão encaminhados para
um atendimento separado dos demais e
poderão ter sua entrada desautorizada até a
devida avaliação do caso.

• Tapetes de desinfecção serão utilizados
em todos os acessos ao hotel, para que
os germes fiquem na rua!

• Nosso balcão de atendimento terá uma
nova proteção de acrílico, para que o
contato entre o cliente e nossa equipe
seja responsável.

• Hóspedes e clientes que são do grupo
de risco, terão atendimento prioritário
e separado dos demais, para um resguardo
ainda maior de suas saúdes.

• As máquinas de pagamento via cartão
serão seladas e protegidas, e higienizadas
após cada utilização.

• A chave do seu apartamento será esterilizada
antes da entrega, bem como as canetas
para assinatura dos documentos.

• Dispensers de álcool em gel estarão
espalhados por todas as áreas sociais
do hotel.



Menos gente, mais espaço!

Reduzimos a nossa capacidade de ocupação para 
controlar o número de pessoas em circulação nas 
áreas do hotel, além de garantir uma limpeza mais 
completa e detalhada em cada cantinho.

Durante a circulação dos hóspedes, faixas e 
indicativos mostrarão que a distância mínima 
a ser respeitada, entre todas as pessoas, é de 

1,5 metro.

Uso obrigatório de máscara! 

Máscaras serão itens obrigatórios de uso por todos 
os funcionários, assim como para os hóspedes em 
circulação nas áreas comum. 



• Quartos nebulizados: para garantir total segurança na sua estada, os 
quartos passam por uma desinfecção intensificada após a saída
do último hóspede, com foco principalmente nos locais de maior 
contato manual, tais como aparelhos telefônicos, controles remotos, 
interruptores e maçanetas. Enquanto você estiver hospedado, a 
arrumação só acontecerá com seu quarto desocupado, conforme 
horário agendado em seu check in.

• Tecnologia: os apartamentos serão desinfetados através de 
nebulização com quartenário de amônia, recomendados pela ANVISA.

• Janelas abertas: temporariamente, as janelas dos quartos estarão 
destravadas, para que os hóspedes possam abri-las e garantir uma 
circulação de ar natural nos ambientes.

• Amenities: incluiremos o álcool em gel 70% na composição dos
seus amenities, que passam agora para a versão em dispensers, e não 
mais em frascos individuais. Além da garantia de um processo de 
higienização mais seguro, a decisão da substituição levou em 
consideração o impacto ecológico do descarte de embalagens 
plásticas no planeta.

• Utensílios de limpeza: todos os utensílios de limpeza são certificados 
pela ANVISA e serão higienizados no início e término da arrumação de 
cada apartamento.

• Protocolos de higienização revisados: revisamos todos os nossos 
protocolos, buscando as melhores práticas de higiene para
o momento atual.

• Equipe com novos EPIs: a equipe usará aventais, luvas e máscaras 
descartáveis novas para entrar em cada acomodação.

• Enxoval diferenciado:  adequamos o enxoval com aquisição de 
protetores impermeáveis para os colchões e travesseiros, além disto, 
travesseiros extras estarão disponíveis dentro do armário, higienizados, 
ensacados e lacrados.

Higienização detalhada, quartos 
nebulizados e decoração 
minimalista!
Retiramos dos quartos alguns objetos decorativos 
e papelarias, tornando o ambiente mais clean e 
minimalista. Isso vai nos ajudar a proporcionar 
uma assepsia completa do seu apartamento.



Nosso ar mais saudável 
e protegido!

Fizemos uma manutenção dos filtros do 
nosso ar-condicionado, aplicando produtos 
bactericidas específicos, e faremos análises 
periódicas da qualidade do ar, de acordo 
com a legislação vigente. Os aparelhos 
aspiradores de pó que serão utilizados  
na limpeza do seu apartamento e das  
áreas comuns também receberão um  
novo acessório: o filtro HEPA, homologado
pela Anvisa, que filtra partículas de poeira  
e devolve um ar mais limpo e livre de
contaminação ao ambiente. Manutenções  
de correção urgente nos apartamentos, serão 
feitas somente sem a presença do hóspede.

Nosso health club 
terá restrições! 

• Nosso Kids Club, a sauna e a sinuca permanecerão
temporariamente fechadas.

• Nossa academia está funcionando com capacidade
reduzida.

• As quadras de tênis e beach tennis estão operando
com agendamento prévio.

• O SPA é um serviço terceirizado que pode
ou não estar aberto, praticando políticas
de acesso diferentes. Orientamos que
o hóspede procure a recepção na data
de sua hospedagem para verificar
a disponibilidade.

• Nossa piscina está aberta com capacidade
reduzida, e seus mobiliários estão respeitando
a distância de 1,5 metro entre eles, além do reforço
na higienização constante do local.



• Antes de entrar no restaurante, todos os hóspedes terão sua
temperatura novamente aferidas. Hóspedes com temperatura superior
a 37,8ºC, serão encaminhados para um atendimento separados dos
demais e poderão ter sua entrada desautorizada até a devida avaliação
do caso.

• Dispensers de álcool em gel estarão espalhados por todo o restaurante.

• Os serviços de buffet serão reduzidos, sendo a opção à la carte a mais
segura para todos neste momento.

• Em caso de funcionamento do buffet os nossos colaboradores estarão
devidamente equipados, e todos que acessam o buffet devem
obrigatoriamente utilizar luvas descartáveis (fornecidas pelo hotel)
e máscaras, além de obedecerem o distanciamento em fila.

• Nossas mesas ficarão a uma distância mínima de 1,5 metro entre elas, e
não poderão ser compartilhadas entre pessoas distintas. O limite de 4
pessoas por mesa também deverá ser respeitado, e todas as mesas
serão higienizadas antes de serem liberadas para o próximo grupo.

• Os guardanapos de pano ficam temporariamente suspensos, e todos os
talheres serão dispostos em embalagens descartáveis lacradas. Todo
material operacional é submetido a um processo de lavagem através de
máquinas que higienizam as peças a uma temperatura de 80ºC.

• Os cardápios estarão disponíveis através da tecnologia de QR Codes.
Desta forma, evitamos a utilização de versões impressas.

No restaurante, mesas 
distantes e preferência 
para à la carte!



Protocolo
para eventos

Estacionando 

O serviço de self-parking, no qual você mesmo 
estaciona seu veículo, está disponível no hotel, 
garantindo mais segurança àqueles que  
preferem não ter nenhuma outra pessoa  
adentrando em seu veículo. Aos que preferirem 
o serviço de manobrista, os nossos estarão
equipados com os EPIs necessários, como
máscaras, e farão o trabalho com total proteção,
higienizando também os acessórios do veículo
como marcha e volante.

Consulte valores para o serviço de estacionamento.

USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO! 
DECRETO 64.959, DE 4 DE MAIO DE 2020

•  AFERIÇÃO DE TEMPERATURA
A aferição de temperatura corporal dos
participantes do evento, bem como staffs
e fornecedores, é de responsabilidade do
Organizador do evento. A equipe de eventos
vai orientar qual o melhor posicionamento
para fazer esta aferição.
O organizador pode trazer seu termômetro
e pessoa capacitada para realizar a aferição,
impedindo que pessoas em estado febril
(temperatura corporal maior que 37,8°C) entrem
no espaço. Para as empresas que não contam
com este profissional e termômetro, o Hotel
Transamerica São Paulo disponibiliza este serviço.
Consulte nossos valores:
eventoshtsp1@transamerica.com.br
eventoshtsp2@transamerica.com.br

Na entrada e atendimento



USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO! 
DECRETO 64.959, DE 4 DE MAIO DE 2020

•  TAPETES SANITIZANTES
Temos tapetes de desinfecção em todos
os acessos ao hotel.

•  TOTENS E DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL
O Hotel Transamerica São Paulo tem alguns
dispensers de álcool gel em pontos estratégicos.
Para realização de eventos, o organizador deve
complementar trazendo totens, potes de álcool
ou sachês de álcool gel 70%.
Temos totens de álcool gel para locação,
onde podemos inserir a marca do evento.
Consulte nossos valores:
eventoshtsp1@transamerica.com.br
eventoshtsp2@transamerica.com.br

Montagens com segurança
• Para garantir a segurança de todos,

montadores e equipe terceirizada terão seus
acessos restritos e guiados nas áreas de
back office do hotel, a circulação livre desta
equipe será mantida somente nos salões.

• O uso de máscaras será obrigatório e devem
ser fornecidas pela contratante. O staff que
não estiver utilizando estes EPIs poderá ter
o acesso ao hotel negado.

Na entrada e atendimento



Tecnologia ao nosso favor 
Site Inspection via videoconferência 
e papelaria zero!

• Eventos que necessitem de credenciamento
deverão fazer todo o procedimento
de forma online. Temporariamente,
não haverá possibilidade de impressões
ou credenciamento nos eventos do
Transamerica São Paulo, por isso,
recomendamos que os parceiros
pensem em recursos para essa situação.

• Os tradicionais blocos e canetas para anotação nas mesas
também serão temporariamente retirados, devendo os
participantes tomarem notas em tablets ou smartphones
trazidos consigo ou disponibilizados pelo organizador
do evento.

• Para evento híbridos, com utilização de headset ou outros
equipamentos individuais, o organizador deve comprovar que
a desinfecção do material individual foi realizada e garantida,
sob pena de não fazer a distribuição do item caso não
apresente comprovação.

• O site Inspection terá a opção de ser feito remotamente pelo
cliente. Nossa equipe está treinada e capacitada para mostrar
todos os detalhes via videoconferência.



Novos formatos e capacidades!

• As montagens das salas foram revisadas para
garantir distância mínima de 1,0 metro entre
cada participante. Caso exista necessidade
de montagem de filas, o mesmo distanciamento
será respeitado.

• Mesas redondas receberão no máximo 4 cadeiras.

• Conforme DECRETO 64.959, DE 4 DE MAIO
DE 2020, o uso de máscara é obrigatório
e as pessoas que não estiverem utilizando,
não poderão acessar o local.

Estamos, 
literalmente, 
de portas abertas!
Temporariamente, durante os eventos, é 
sugerido que as portas das salas
permaneçam abertas, isso trará um fluxo 
de circulação de ar renovado ao ambiente 
e endossa o protocolo de segurança. Para 
alguns eventos, também será necessário 
cobrir o carpete com proteção plástica e a
necessidade será avaliada junto ao parceiro.



Alimentação 
segura e 
responsável!
O Hotel Transamerica São Paulo dispõe de serviço de coffee break 
individual em embalagens descartáveis e orienta que a preferência por 
essa categoria de serviço de A&B seja priorizada. Temporariamente, a 
disposição de banquetes e buffet tradicional em nosso foyer será avaliada 
em cada caso. Para a alimentação serão oferecidas as opções abaixo:

• Porção embalada individualmente: serão 
montadas e dispostas em mesas. Os alimentos 
são embalados individualmente
e o participante pode retirar com segurança só 
o que vai consumir.

• Serviço de Buffet: por meio das opções 
escolhidas em orçamento, podemos 
personalizar o serviço em dois formatos.

1. Buffet Assistido: serviço com a utilização de 
mesas com proteção de acrílico, onde os 
alimentos são dispostos, e colaboradores
de nossa equipe de banquetes servem os 
participantes (para que as pessoas não tenham 
qualquer contato com o alimento), com 
distanciamento garantido de 1,5 metro em fila. 

2.Buffet Auto Serviço: para este formato, os 
nossos colaboradores estarão devidamente 
equipados, e todos que acessam o buffet 
devem obrigatoriamente utilizar luvas 
descartáveis (fornecidas pelo hotel) e 
máscaras, além de obedecerem o 
distanciamento em fila.

• Lunchbox: embalagens individuais com 
opções de frutas, snacks/sanduíches e 
bebidas, conforme opções de cardápio, para 
consumo de forma prática.

Grande parte dos materiais utilizados
em alimentos e bebidas são descartáveis
e biodegradáveis.



Responsabilidade 
e Transparência 
na comunicação!

Todos os participantes de eventos terão suas temperaturas aferidas na 
entrada do hotel. Aqueles que apresentarem temperaturas superior a 
37,8 ºC terão um atendimento separado dos demais e podem não ser 
autorizada sua entrada. É importante que a organizadora de evento 
comunique seus participantes e expositores sob esta medida para que 
possamos, juntos, evitar o constrangimento no acesso ao evento. Junto 
dela, outras medidas devem ser comunicadas ao participante via Manual 
do Expositor, como a impossibilidade de credenciamento no hotel, o uso 
obrigatório de máscara, a obrigatória higienização de materiais a serem 
distribuídos como fones, headset, tablets e etc.

Ressaltamos que a organizadora de evento também deve comunicar 
imediatamente ao hotel a suspeita aparente de algum participante 
sintomático durante o evento, para que possamos adotar um protocolo 
de abordagem com segurança e conforto.

É importante 
você saber!

Para podermos estar juntos de novo, todos precisamos entender  
os benefícios coletivos dessa decisão. É importante que você 
respeite as novas políticas de hospedagem e eventos para 
segurança de todos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato 
conosco através dos e-mails abaixo: 

Para hospedagens: reservashtsp@transamerica.com.br  
Para eventos: eventos@transamerica.com.br





PROTOCOLO 
DE REABERTURA
CONFORME PORTARIA PREF.1041,DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 E DECRETO 
59.829 DE 9 DE OUTUBRO DE 2020

1. Retorno às atividades

*  Eventos autorizados a funcionar nos termos deste protocolo 
são aqueles que se enquadrem no modelo de convenções, seminá-
rios, workshops, palestras, feiras de artesanato, gastronômicas, de 
negócios e similares, ficando a realização de festas temporariamente 
suspensa até que o Município evolua no combate à Covid-19;

*  Submeter todos os ambientes do estabelecimento e do local do 
evento a um intenso processo de desinfecção prévia, especialmente 
as áreas de processamento ou venda de alimentos, os banheiros e 
as áreas de acesso público, seguindo as indicações das autoridades 
sanitárias e dos profissionais pertinentes;

*  Todos os funcionários que apresentarem sintoma de síndrome gripal 
(febre, mesmo que relatada, tosse ou dor de garganta ou coriza ou 
dificuldade respiratória) serão considerados suspeitos de portarem 
COVID-19, devendo ser afastados e só podendo retornar às ativida-
des após 15 dias do primeiro sintoma, caso todos os sintomas tenham 
findado, ou caso esteja munido do resultado negativo;

*  Funcionários pertencentes ao grupo de risco, por terem idade acima 
de 60 anos ou outras comorbidades, deverão trabalhar em regime de 
teletrabalho, ou, assumindo o risco de retomar as atividades presen-
cialmente, deverão receber especial atenção e, sempre que possível, 
ser alocados a tarefas que exijam menos contato com o público;

2. Educação e Conscientização

*  Proceder a um treinamento, antes do retorno das atividades,  
dos colaboradores e demais envolvidos sobre as regras estabelecidas 
neste protocolo, a fim de garantir seu cumprimento;

*  Na política de conscientização, realizar palestras, sempre em formato 
digital, de conscientização e de técnicas dos procedimentos de pro-
teção aqui listados;

*  Conferir ênfase ao uso contínuo de máscaras para todos os visitantes, 
colaboradores, equipe técnica e fornecedores, com orientações acer-
ca do uso correto e locais de descarte, e necessidade de higienização 
frequente das mãos e às regras de distanciamento mínimo;



3. Rotina de Testagem

*  Todos os que apresentarem sintoma de síndrome gripal (febre, mes-
mo que relatada, tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade 
respiratória) serão considerados suspeitos de portarem COVID-19;

*  Antes de entrar nas dependências do estabelecimento, todos os 
clientes deverão sujeitar-se a medição de temperatura, sendo consi-
derados suspeitos de portarem COVID-19 aqueles que apresentarem 
febre, ainda que leve (a partir de 37,5°C). Nestes casos, indicar ao 
usuário que procure um posto de saúde próximos da região ou posto 
médico do evento;

*  Todos os funcionários deverão, diariamente, ser submetidos à triagem 
rápida, com o objetivo de identificar possíveis casos suspeitos e efeti-
var medidas de prevenção e controle emtempo oportuno;

*  Os colaboradores suspeitos de portarem COVID-19, além de serem 
imediatamente afastados de todas as atividades e instruídos a per-
manecer em isolamento total, deverão realizar, preferencialmente do 
3° ao 7° dia de sintomas, teste PCR-RT, só podendo retornar ao tra-
balho após 14 dias, caso confirmada a contaminação ou inconclusivos 
os resultados dos exames (neste caso, após cessarem os motivos de 
suspeita de contaminação);

*  Todos os trabalhadores que tiverem tido contato pessoal ou convi-
vido no mesmo ambiente com os suspeitos de portarem COVID-19 
serão considerados, da mesma forma, suspeitos, devendo ser monito-
rados com a mesma diligência, ainda que não apresentem sintomas;

*  Caso verifique-se um surto de COVID-19, deverão ser utilizados  
todos os meios para o mapeamento da dispersão viral, a desinfecção 
dos ambientes inclusive, se necessário, a suspensão temporária  
das atividades.

4. Distanciamento Social

*  Sugerir ao público, através de aviso nos ingressos, mídias impressas  
e redes sociais, a chegada com 1 hora de antecedência;

*  Reduzir a densidade ocupacional do local em que se realizará o even-
to a 60% de sua capacidade máxima, enquanto o Município perma-
necer na fase verde do Plano São Paulo, expirando esta prescrição 
quando passar para a fase azul. Eventos com mais de 600 pessoas 
deverão requerer autorização especial perante a autoridade respon-
sável da Secretaria Municipal de Licenciamento, a qual, fundada em 
parecer técnico da COVISA, decidirá de acordo com as características 
específicas de cada caso. Permanecem vedados eventos com mais  
de 2000 (duas mil) pessoas até que o Município evolua no combate  
à Covid-19;

*  Se houver existir revista, esta somente poderá ser feita por  
detectores de metais;



*  Estimular a distância de 1,5 m entre os participantes, colaboradores  
e equipes técnicas;

-  Quando estiverem sentados, cadeiras de mesas diferentes deverão 
preservar um distanciamento mínimo de 1 m;

* As mesas não poderão comportar mais do que 6 pessoas;

*  Não permitir aglomerações em nenhuma hipótese, adotando-se  
essa normativa como princípio geral em todas as atividades  
do estabelecimento;

-  Realizar marcações no piso nos locais onde são formadas filas,  
como nos balcões de atendimento, caixas de pagamento e sanitários, 
orientando os participantes e funcionários a posicionarem-se  
a 1,5 m de distância um do outro;

*  Se necessário para garantir o cumprimento dessa regra, destinar  
algum funcionário à função de organizador de fila direcionados  
aos visitantes em fluxo obrigatório;

-  Restringir o uso do elevador somente para pessoas com deficiência 
ou dificuldade de locomoção;

-  Não estimular uma forma de ocupação do espaço contrária, efetiva 
ou potencialmente, ao princípio de não aglomeração;

- Procedimentos para as áreas de espera;

*  Caso formem-se filas do lado de fora do estabelecimento, responsabili-
zar-se por sua organização, observadas as regras de distanciamento;

-  Usar o maior número possível de entradas para permitir maior distan-
ciamento;

*  Instalar barreira de proteção acrílica nos caixas, balcões de atendi-
mento, credenciamento, pontos de informação, recepções, locais de 
entrega de alimentos e similares;

-  Subsidiariamente, assegurar-se de que os funcionários estejam por-
tando viseira de acrílico;

-  Evitar contato físico entre participantes, colaboradores, equipe técni-
ca e fornecedores;

*  Comunicar que a saída do público será escalonada, evitando aglome-
rações;

*  A conferência de ingressos será visual ou através de leitores óticos, 
sem contato manual por parte do atendente;

5. Higiene

*  Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os partici-
pantes, colaboradores, equipe técnica e fornecedores;



-  Apenas quando estiver sentado, o participante poderá deixar de utili-
zar máscaras de proteção;

-  É obrigatório que o estabelecimento forneça máscaras suficientes aos 
seus colaboradores e desejável que forneça máscara aos visitantes 
que não as estejam portando.

*  Quem optar por fornecer máscaras descartáveis, deve ter estoque 
para fornecimento de ao menos 3 trocas de máscaras por dia;

*  No caso de máscaras de pano, o estabelecimento deverá garantir  
que cada funcionário tenha, ao menos, 5 máscaras para que possa  
ir trocando e lavando as que forem sendo utilizadas, sendo o funcio-
nário o responsável pela higienização;

* Disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos;

-  O produto deve ser posicionado, de maneira visível e de fácil acesso, 
em todas as entradas e saídas, locais de realização de pagamento,  
no interior das salas de exposição e quando da utilização de máqui-
nas de atendimento do sistema bancário;

*  Disponibilizar formas de pagamento alternativas como transferência 
bancária e pagamentos por aproximação, que não necessitam conta-
to com o caixa e máquinas de cartão;

-  Cobrir as máquinas e dispositivos de pagamento com plástico filme, 
higienizando-os após cada utilização;

-  Disponibilizar dispensadores com álcool em gel 70% para uso da-
queles que optarem pelo pagamento por meio de cartões e dinheiro 
(tanto para o operador do caixa, quanto para o visitante);

-  Orientar colaboradores e visitantes a reforçar os procedimentos  
de higiene logo após o manuseio de dinheiro em espécie;

*  Caso os locais de evento sirvam alimentos, deverão observar, adicio-
nalmente, no que cabível e pertinente, os protocolos sanitários para 
bares, restaurantes e similares.

6. Sanitização de ambientes

*  Realizar desinfecção diária do local que receberá o público e das 
áreas de trabalho;

*  Higienizar constantemente todos os equipamentos e acessórios  
que são de contato manual dos visitantes e colaboradores;

*  Retirar do local tapetes e objetos que dificultem a limpeza, optar  
por uma decoração minimalista;

*  Providenciar, sempre que possível, a manutenção de portas e janelas 
abertas, privilegiando a ventilação natural e minimizando o manuseio 
de maçanetas e fechaduras;

-  Em caso de ambientes climatizados, garantir a manutenção dos apa-



relhos de ar condicionado, conforme recomendação da legislação 
vigente e atentando-se aos seguintes aspectos:

*  Todo ambiente que dispuser de ventilação artificial só poderá ser 
utilizado se seus ductos e equipamentos forem semanalmente limpos 
e esterilizados com os produtos recomendados, a fim de evitar-se a 
propagação do vírus;

*  A frequência de limpeza das tubulações de ventilação artificial deverá 
ser registrada e disponibilizada em caso de fiscalização da autoridade 
sanitária;

*  Garantir que os lavatórios e banheiros, para visitantes e colaborado-
res, sejam devidamente equipados com água, sabão e toalhas descar-
táveis, além de lixeiras com acionamento não manual;

*  Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (Equipa-
mento de Proteção Individual - EPI, luvas, máscaras, etc.);

-  Orientar as equipes sobre o correto descarte de materiais possivelmente 
contaminados, bem como a lavagem de mãos após tais episódios;

-  Aumentar a disponibilidade de lixeiras e locais de descarte nas áreas 
de bastidores;

*  Intensificar a higienização dos sanitários de uso de colaboradores  
e visitantes;

-  Para que um equipamento, utensílio ou superfície seja considerado 
higienizado, deve passar pela etapa de limpeza para remoção de suji-
dades e posterior desinfecção com produto adequado e regularizado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e/ou Minis-
tério da Saúde – MS e deve ser utilizado somente para as finalidades 
indicadas pelos fabricantes, dentro do prazo de validade e acompa-
nhados de Fichas de Informações de Segurança de Produtos Quími-
cos (FISPQ);

*  Fraldários devem permanecer fechados e áreas de espera devem  
ter seu uso restringido a fim de garantir que a permanência dos  
visitantes no estabelecimento não exceda o necessário para a visita 
da exposição;

* Evitar a utilização de bebedouros.

7. Orientação aos visitantes

*  Orientar ostensivamente os participantes sobre as regras deste  
protocolo, por meio de mensagens nos sítios eletrônicos, banners  
ou cartazes afixados em locais estratégicos, inclusive nos banheiros, 
e, sobretudo, de projeções de vídeo ou execução de áudios prévios 
ao espetáculo, a fim de que se maximize a eficácia das regras  
aqui estabelecidas;

*  Em local visível, na entrada do estabelecimento, afixar placa com  
a lotação máxima autorizada;



*  Recomendar aos participantes a não utilização de malas ou bolsas  
de grande porte.

8. Orientação aos colaboradores

*  Garantir a obrigatoriedade do uso de viseiras de acrílico pelos  
funcionários, quando determinado por este protocolo, fornecendo-
-lhes o material de proteção;

*  Assegurar-se de que máscaras, luvas e outros equipamentos de  
proteção e higiene fornecidos nunca serão compartilhados entre  
os colaboradores;

-  Também está vedado o compartilhamento de objetos e utensílios  
de uso pessoal, a exemplo de copos descartáveis, fones e aparelhos 
de telefone;

*  Garantir que materiais como maquiagem sejam de uso pessoal.

*  Vacinar ou orientar que seus funcionários vacinem-se para gripe  
(influenza e H1N1);

*  Nos vestiários, devem ser adotados os cuidados para evitar a conta-
minação cruzada do uniforme, evitando-se contato entre uniformes 
limpos e os sujos;

*  Serão estabelecidos novos turnos para alimentação dos colaborado-
res, de modo a diminuir o número de pessoas reunidas simultanea-
mente durante as refeições;

*  Orientar os colaboradores a seguirem as seguintes medidas de segu-
rança fora do ambiente de trabalho:

-  Não realizar o trajeto de uniforme, evitando a contaminação dos cole-
gas de trabalho;

- Trocar a máscara utilizada no deslocamento;

-  Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de traba-
lho protegidos em saco plástico ou outra proteção adequada, neces-
sariamente fornecida pelo estabelecimento;

* Uniformes só devem ser utilizados no ambiente de trabalho;

*  Os cuidados para evitar a contaminação cruzada do uniforme devem 
ser tomados;

9. Apoio a colaboradores que tenham dependentes incapazes, no 
período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos

*  Elaborar uma escala para que os colaboradores que não tenham com 
quem deixar os incapazes durante o período em que estiverem fecha-
das as creches, escolas e abrigos, especialmente as mães trabalhado-
ras, possam ter esse apoio do estabelecimento;



*  Permitir o trabalho no sistema de teletrabalho para empregados que 
não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período 
em que estiverem fechadas as creches, escolas ou abrigos, sendo 
que, se não for possível o teletrabalho, o empregador deverá acordar 
com o empregado uma forma alternativa de manutenção do em-
prego, podendo, para tal, utilizar os recursos previstos na legislação 
federal atualmente vigente;

*  Se possível, o empregador poderá disponibilizar maneiras alternativas 
de viabilizar a presença do empregado ao local de trabalho, oferecen-
do uma solução humana e responsável ao cuidado do menor, a qual 
deverá ser decidida em conjunto com a mãe.

10. Protocolo de fiscalização e monitoramento do próprio 
setor (autotutela)

*  Os eventos serão responsáveis pela execução deste protocolo sanitá-
rio junto a seus colaboradores, fornecedores e público;

*  A entidade representativa do setor subsidiará seus representados 
com orientações acerca dos protocolos a serem seguidos, mantendo 
comunicação contínua com seus associados, esclarecendo dúvidas e 
estimulando a continuidade das medidas enquanto durar a pandemia.



Pronto! Agora você já sabe 
que estamos preparados para 
receber você com segurança.

Quer ver tudo que 
acontece no hotel?  

Siga a gente em nossas 
redes sociais :)

/hotel.transamerica

@transamericasp






