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Descrever medidas de segurança e higiene adotadas pelos 
Equipamentos Turísticos do Rio de Janeiro, a fim de proteger a 
saúde de funcionários, prestadores de serviço, clientes e visitantes, 
bem como continuar operando sob os mais elevados padrões de 
segurança, durante e logo após o período de emergência de saúde 
pública, em conformidade com as determinações das Autoridades 
Públicas e as orientações da Organização Mundial da Saúde, que 
estabeleceram medidas para enfrentamento da pandemia do 
Covid-19.

Esta norma aplica-se aos Visitantes e Colaboradores dos 
equipamentos turísticos situados no Rio de Janeiro, incluindo 
administradores, empregados, bem como parceiros comerciais, 
contratados e prestadores de serviço.



• LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

• DECRETO Nº 46.973 DE 16 DE MARÇO DE 2020. Reconhece a situação 
de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão 
do contágio e adota medidas de enfrentamento da prorrogação 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); e dá outras providências.

• DECRETO MUNICIPAL (RJ) Nº 47.375 DE 18.04.2020. Altera o Decreto 
Rio nº 47.282 de 21 de março de 2020, que determina a adoção de 
medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia 
do novo Coronavírus - COVID - 19, para tornar obrigatório o uso de 
máscaras de proteção facial, como medida complementar à redução do 
contágio pelo Sars-Cov-2, e dá outras providências.

• REOPENING GUIDANCE da Associação Internacional IAAPA - Global 
Association of Amusement Parks and Attractions



• Segurança e saúde das pessoas estão em primeiro lugar.

• Adotar os procedimentos de prevenção indicados pelas 
Autoridades Públicas.

• Promover conscientização e cumprimento das medidas 
recomendadas pela OMS.

• Todos os funcionários, concessionários, prestadores de serviço e 
visitantes são responsáveis por cumprir as medidas de segurança 
sanitária visando à sua autoproteção. 

• Volta gradual e responsável à normalidade.

• Retomar a confiança dos Visitantes, Funcionários e da 
Sociedade.



• Distanciamento Social - Reduzir a aproximação e o contato entre 
as pessoas;

• Higiene Pessoal - Promover a cultura de atenção aos 
procedimentos de limpeza pessoal; 

• Sanitização de Ambientes - Promover a ventilação e sanitização 
tempestiva do ambiente; 

• Comunicação - Garantir que funcionários e visitantes conheçam os 
riscos e os procedimentos adotados; 

• Monitoramento - Garantir que as ações estejam efetivas ao longo 
do tempo e a rastreabilidade de casos. 



1. Suspender, em um primeiro momento, atividades com aglomerações 
(shows, festas, reuniões etc.);

2. Redução imediata na circulação dos visitantes, na primeira fase de 
reabertura, visando o protocolo de distanciamento social; 

3. Fechamento das atrações com interações entre os visitantes que dificultem 
a manutenção do distanciamento social, como por exemplo: brinquedo 
para crianças;

4. Em atrativos de ambientes fechados, tais como museu, galeria de 
exposição, anfiteatro etc. é obrigatório: o uso de máscara, lavagem ou 
higienização das mãos, distanciamento mínimo de 1,5m, manter filtros e 
dutos do ar condicionado regularmente limpos, com a manutenção em dia, 
bem como limitar a capacidade de público estabelecida pelo Corpo de 
Bombeiros para observar esse distanciamento.



5. Obrigatória marcação de piso ou outro tipo de sinalização nas filas da bilheteria e estações 
de embarque, para observar ao menos 1,5 m de distância entre os visitantes; 

6. Buscar manter distanciamento mínimo de 1,5m na interação dos funcionários com o 
público, evitando aproximações, abraços ou contato físico; 

7. Adequação do horário de funcionamento para diminuir aglomerações e garantir 
rotatividade dos visitantes; 

8. Incentivar venda de ingressos online de forma a evitar filas na bilheteria; 

9. Em frente aos balcões de atendimento, deverão ser instaladas barreiras físicas ou 
sinalizações no piso de forma a manter o distanciamento entre visitante e funcionário; 

10. Reorganizar a disposição das mesas e cadeiras nos restaurantes, lanchonetes, áreas de 
convivência, de forma a respeitar as regras de distanciamento de 1,5m. Para locais com 
mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, interditar as mesas de forma alternada, 
comunicando visualmente quais estão livres e interditadas;



11. Recomendável fornecer pratos prontos e evitar o self-service no refeitório dos funcionários, incluindo 
instalação de vidro na linha de serviço e emprego de atendente para montagem do prato; 

12. Recomendável efetuar a liberação para refeições de funcionários de forma escalonada a fim de 
possibilitar o distanciamento no refeitório; 

13. Recomendável promover o teletrabalho sempre que possível para funções não operacionais; 

14. Sempre que possível, promover treinamentos virtuais; 

15. Fechar áreas de convivência onde o distanciamento social não for possível de ser observado ; 

16. Nas lojas de conveniência e souvenirs, respeitar o limite de capacidade de até 30% sobre o máximo de 
pessoas permitido no alvará do Corpo de Bombeiros;

17. Preferencialmente, restringir o uso de elevadores para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos. 

18. Realizar treinamento intensivo com os colaboradores sobre as regras de distanciamento iniciando este 
processo antes da reabertura, bem como fazer follow-up através de checklist e supervisão durante todos 
os dias de operação do parque; 

19. A carga de visitantes prevista nos itens acima deverá ser revista ao longo do tempo em função dos dados 
das autoridades de saúde e do aprendizado e das tecnologias.  



1. Visitantes terão permissão de entrada somente utilizando máscaras pessoais, que 
devem trazer consigo. A máscara é para uso permanente no parque, exceto quando o 
visitante está consumindo alimentos. Nesse caso, eles devem estar em um local para 
consumo do alimento que permita distância social de 1,5m, exceto as pessoas que 
fazem parte do mesmo grupo familiar ou que residam na mesma casa;

2. Se necessário for disponibilizar local para venda de máscaras próximo à entrada do 
estabelecimento. 

3. Instalação de dispensers com álcool 70% em todas as posições de atendimento, 
check-in de entrada, estações de embarque/desembarque e áreas comuns; 

4. Orientar os passageiros para que higienizem as mãos ao entrar e sair das atrações 
(cabines, gôndolas, vagão etc.); 

5. Recomendável procurar efetuar o embarque e desembarque nos equipamentos, 
atrações e/ou elevadores sem contato físico entre visitantes e funcionários; 

6. Diante da necessidade de suporte aos visitantes para embarque e desembarque, 
como crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, ela deve ser realizada, 
preferencialmente, pelos membros da família;



7. Recomendar ao visitante que evite entrar com alimentos em embalagens, exceto em casos de 
famílias com bebês e aqueles que seguem dietas restritivas;

8. Recomendável o fornecimento de álcool 70% para uso pessoal de cada funcionário no transporte 
de ida e vinda ao estabelecimento;

9. Os funcionários deverão obrigatoriamente utilizar máscaras, sendo item que pode ser fornecido 
pelo equipamento. Também deverão ser oferecidos treinamento de uso e de higienização; 

10. Orientar os funcionários, no refeitório, a retirar a máscara facial somente ao sentar à mesa e 
como guardá-las;

11. Orientar para que os colaboradores façam a sanitização das mãos com intervalos de frequência 
máxima de 30 minutos, disponibilizando pia com sabão líquido ou recipiente de álcool 70%, o 
mais próximo possível do posto de trabalho; 

12. Evitar o compartilhamento dos objetos pessoais em geral, tais como, fones de ouvido, headsets, 
celulares, canetas, copos, talheres, pratos, entre outros;

13. Adereços pessoais (anéis, cordões etc.) devem ser evitados, assim como utensílios decorativos 
nas mesas de escritório;



14. Os rádios HTs, contadores numéricos e outros utensílios de trabalho devem
ser sanitizados antes de serem repassados para outro funcionário;

15. Obrigatório o uso, pelos operadores, de álcool 70% após cada ciclo de
operação, embarque, desembarque e atendimentos;

16. Manter ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas, sempre que
possível;

17. Reforçar boas práticas na cozinha dos restaurantes e reservar espaço para a
higienização dos alimentos de acordo com a recomendação da Vigilância
Sanitária;

18. Realizar treinamento intensivo com os colaboradores próprios e terceirizados
sobre as regras de higiene pessoal relativas à Covid-19, iniciando este processo
antes da reabertura, bem como no acompanhamento e supervisão durante
todos os dias de operação do equipamento turístico.



1. Diariamente, antes da abertura ou ao final do expediente, todas as áreas comuns, 
corredores, portas, elevadores, banheiros, vestiários, grades, corrimãos, mesas e 
assentos das instalações e demais superfícies serão limpos e posteriormente 
desinfetados com produtos aprovados pelos órgãos competentes. Repetir o 
procedimento de higienização nos equipamentos, atrações, estações de embarque, 
áreas de espera a cada ciclo, e nas áreas comuns com frequência adequada; 

2. Nas máquinas de cartão para pagamentos, aplicar película protetora de fácil 
sanitização e utilizar álcool a cada transação; 

3. Realizar a higienização das mesas dos restaurantes e lanchonetes antes e após a 
utilização;

4. Recomenda-se a plastificação do cardápio/menu, para que possa ser higienizável a 
cada novo atendimento;

5. Desinfecção de latas de lixo após cada rota de coleta; 

6. Disponibilizar, em pontos estratégicos, lixeiras específicas para descarte de máscara 
usadas, conforme a legislação;  



7. Realização periódica de sanitização/desinfecção de ambiente com produto devidamente 
homologado pela ANVISA, seguindo as normas de saúde e segurança em relação as suas 
concentrações e toxicidade. 

8. Em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e dutos regularmente 
limpos e a manutenção em dia; 

9. Desativação dos bebedouros; 

10. Manutenção de um agente ou equipe de higienização, dependendo da dimensão e volume de 
uso dos sanitários, para realizar a limpeza de acionadores de descarga, maçanetas, pias e 
torneiras após cada uso; 

11. Realizar limpeza frequente das mesas do setor administrativo, teclados, mouse, computadores e 
demais periféricos; 

12. Todos os funcionários são corresponsáveis por realizar a higienização dos seus equipamentos, tais 
como rádios, telefones, teclados, espaços e superfícies de uso comum como vestiários, 
maçanetas, mesas, etc. após o seu uso. Neste caso, cada funcionário ficará responsável, 
utilizando álcool 70% disponível; 

13. Disponibilizar álcool 70% para uso dos funcionários antes e após a marcação no sistema de ponto 
eletrônico biométrico, bem como aumentar a frequência da limpeza do leitor biométrico durante 
o dia, pela contratada; 



14. Realizar a higienização das áreas comuns dos espaços internos com maior 
frequência, incluindo áreas de carga e descarga de materiais; 

15. Realizar treinamento intensivo com a equipe de limpeza sobre os 
protocolos de sanitização, iniciando este processo antes da reabertura bem 
como no acompanhamento e supervisão durante todos os dias de operação 
do estabelecimento.

16. Realizar controle e sanitização dos produtos e materiais oriundos de 
fornecedores externos, bem como manter atividade de comunicação para 
que os colaboradores de fornecedores mantenham padrões de higienização 
compatíveis com o equipamento. 



1. Implementar comunicação visual em diversos pontos do estabelecimento, tais como pergolados, 
portões de entrada, pontos de vendas, estações de embarque, praças de alimentação, cabines, 
mirantes, banheiros, conscientizando os visitantes sobre distanciamento, utilização de álcool em 
gel e higienização das mãos, uso da máscara etc.; 

2. Implementar sinalizações indicativas nas filas, orientando sobre o distanciamento social; 

3. Efetuar marcação no piso das filas orientando sobre a posição correta para observar o 
distanciamento social de 1,5 m.; 

4. Executar anúncios periódicos no sistema de som e/ou vídeo existentes, alertando sobre o 
distanciamento social, higienização das mãos, etiqueta respiratória (tossir e espirrar com 
proteção do cotovelo) e uso constante de máscara; 

5. Informar no site da instituição / equipamento as normas e procedimentos que estão sendo 
adotados para promover a segurança dos colaboradores e visitantes;

6. Preferencialmente, deve-se utilizar meios de pagamento sem contato. Caso seja necessário o uso 
de cartão e dinheiro, o operador deverá realizar higienização com álcool 70% após cada operação;



7. Para as vendas realizadas pela internet será disponibilizado um termo de aceite sobre as normas 
de prevenção onde o visitante deverá aceitá-las antes de finalizar a compra; 

8. O mesmo termo será afixado nas bilheterias, bem como nas entradas dos equipamentos 
turísticos para as vendas realizadas in loco;  

9. Implementar elementos de sinalização informativas de modo a orientar os funcionários sobre os 
procedimentos de higienização das mãos e uso de máscaras; 

10. Implementar capacitação das equipes de trabalho para que orientem os visitantes sobre as boas 
práticas de prevenção a fim de garantir o cumprimento das mesmas; 

11. Implementar elementos de sinalização informativos nas áreas internas/administrativas sobre 
prevenção através da higiene, etiqueta respiratória (tossir e espirrar com proteção do cotovelo) e 
alertar sobre as regras de distanciamento social; 

12. Instalar placas indicativas com o número máximo de pessoas permitido em cada ambiente de 
trabalho de acordo com os órgãos competentes (escritórios, copa, salas de reunião etc.); 

13. Orientar e fiscalizar equipe de manutenção sobre a necessidade de higienizar as ferramentas 
antes e após cada uso; 

14. Oferecer treinamento correto sobre o uso, a conservação e higienização dos EPI´s relacionados 
ao Covid-19, principalmente a máscara.



1. O equipamento poderá adotar como medida de controle a aferição da temperatura 
dos visitantes, devendo orientar o visitante que apresentar quadro febril a se 
encaminhar para o sistema de saúde;

2. Monitoramento através de checklist das práticas de segurança e protocolos de 
higiene, sanitização e distanciamento; 

3. Vistorias da equipe de liderança nas áreas comuns com o objetivo de observar o 
distanciamento social; 

4. Vistoria nas filas das estações de embarque com o objetivo de observar o 
distanciamento social;

5. Realizar a checagem de temperatura dos funcionários antes do início da jornada de 
trabalho, no momento da entrada, não permitindo o acesso nos casos com 
temperatura acima de 37,8°, orientando que procure atendimento médico; 

6. Vistorias da equipe de liderança em vestiários e áreas comuns observando o 
distanciamento social nestas áreas; 



7. Os funcionários deverão, obrigatoriamente, comunicar aos seus superiores caso 
apresentem sintomas relacionados ao Covid-19, devendo apresentar atestado 
médico para imediato afastamento;

8. Realizar o Diálogo Diário de Segurança, respeitando o distanciamento, antes da 
abertura do equipamento turístico, para reforçar as medidas de segurança, higiene e 
distanciamento;

9. Realizar, semanalmente, reunião para avaliar a eficácia das medidas tomadas e 
eventuais redirecionamentos nas normas e rotinas internas. 
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