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AÇÕES AEROPORTO

INTENSIFICAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE VOOS
A ANVISA vem acompanhando constantemente todos os 

embarques e desembarques de voos domésticos no Aeroporto 

de Brasília.

OPERAÇÃO REMOTA
Quando é realizado o embarque e/ou desembarque remoto, 
com ônibus, ocorre uma diminuição  da capacidade dos veículos 
para manter o distanciamento social.

Cumprimento de todas às determinações e orientações do Ministério da Saúde e ANVISA.
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POSTO MÉDICO AEROPORTO
Posto Médico realiza triagem do passageiro que apresenta sinais 
e sintomas do Covid-19, encaminhando a rede hospitalar apenas 
quando há necessidade de auxílio específico. 

MÍDIAS SOCIAIS
Utilização das mídias sociais da INFRAMERICA para repasse de 
informação e/ou orientação ao passageiro sobre o Covid-19. 

SITE E HOTSITE
Informações e noticias atualizadas constantemente no site 
do aeroporto. Foi criado um hotsite com informações sobre a 
situação do aeroporto durante a pandemia.



- Medições de temperatura

Em parceria com a Inframerica, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal realiza 
aferição da temperatura corporal dos passageiros 
que desembarcam no terminal. A medição é feita 
pela equipe dos bombeiros.

Os passageiros que embarcarem em voos domésticos  
terão a temperatura da pele medida pela solução 
termográfica da Hikvision. Com capacidade de processar 
as informações de 30 passageiros ao mesmo tempo, o 
sistema também detecta a utilização de máscaras.
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 O Aeroporto de Brasília é o primeiro do país a oferecer o serviço.

BOMBEIRO MILITAR SOLUÇÃO TERMOGRÁFICA



O que acontece se o passageiro apresentar temperatura 
com mais de 37°?
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Tanto os bombeiros civis da Inframerica que atuarão no embarque doméstico quanto os Bombeiros militares do 
Distrito Federal estão fazendo o monitoramento dos usuários. A pessoa cuja temperatura tenha sido identificada 
pelos equipamentos como acima do normal (acima de 37º), será submetida a uma nova checagem com um 
termômetro clínico. Caso seja comprovada a temperatura elevada, ela receberá, como precaução, luvas e 
máscaras descartáveis, e será recomendado que se dirija ao Posto Médico do terminal aéreo. Caso seja necessário, 
o passageiro será encaminhado a um hospital de referência do Distrito Federal para a realização de exames.

O Aeroporto de Brasília conta com serviço de Posto Médico 24h, com profissionais altamente qualificados para 
garantir à tripulantes e passageiros, atendimento médico emergencial sempre que necessário. A Inframerica 
desenvolveu um protocolo em conjunto com a Anvisa para casos de passageiros com suspeita da Covid-19. Em 
parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar, o paciente é encaminhado 
a um hospital de referência da cidade para a realização de exames.



O Aeroporto de Brasília passou por uma desinfecção no dia 14 de 
abril. A operação foi realizada pelo Comando Conjunto Planalto 
formado por unidades da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro 
e Força Aérea Brasileira, que contou com o apoio da equipe da 
Inframerica. A ação vem se somar a diversas medidas já tomadas 
pela concessionária que tem como objetivo evitar a propagação do 
Coronavírus na capital federal. 
 
Um grupo de 20 militares participou da ação e treinou a equipe da 
Inframerica composta por 16 bombeiros civis de aeródromo e seis 
funcionários da empresa de limpeza. Com o curso, os profissionais 
colocarão em prática mais este procedimento de descontaminação 
na rotina diária de limpeza da infraestrutura aeroportuária.

DESINFECÇÃO DO TERMINAL



Cuidados e proteção
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MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
A Inframerica distribuiu para os seus funcionários um Kit-Prevenção 

composto por duas máscaras faciais de pano, um frasco de álcool gel. A 

concessionária escolheu uma microempreendedora local para a confecção 

que foram produzidas seguindo os critérios estabelecidos pela Anvisa. 

As máscaras receberam um toque especial, foram bordadas com um aviãozinho para remeter à identidade 

aeroportuária. Estes acessórios passam a ser os novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) do 

Aeroporto de Brasília que deverão ser utilizados por todos os funcionários da Inframerica. Com estes novos 

hábitos, trabalharemos com mais segurança.

A Inframerica recomenda para todas as empresas parceiras e terceirizadas a cobrarem dos seus empregados 

o uso constante de máscaras.



Foi reforçada a limpeza de corrimãos, elevadores, balcões de check in, 
mesas e cadeiras das praças de alimentação, fechaduras e maçanetas de 
portas e de todas as outras áreas com circulação de pessoas.

A empresa responsável pela 
limpeza do terminal está utilizado 
produtos de descontaminação 
hospitalar para potencializar a 
ação desinfetante. 

REFORÇO NA LIMPEZAPRODUTOS HOSPITALARES
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Os robôs do aeroporto, Papa Poeira 
e Papa Sujeira,  reforçam a limpeza 

no terminal.

Limpeza e higienização 
constante dos carpetes das 
salas de embarque e áreas 

administrativas.

ROBÔS DE LIMPEZA LAVE AS MÃOS LIMPEZA CARPETE
São realizadas rondas periódicas 

por todos os banheiros do terminal 
para garantir a disponibilidade dos 

itens de higiene. Há informativos em 
todos os banheiros estimulando a 

lavar as mãos frequentemente.
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Distanciamento de mesas 
nas praças de alimentação.

Distanciamento das 
longarinas das salas 
de embarque.

Na entrada de todos os elevadores 
do terminal é possível encontrar um 
comunicado alertando para o limite de 
ocupação máxima de 3 pessoas nos 
elevadores.

Em locais de aglomeração de pessoas 
como filas de check-in, inspeção do 
raio-x, dos portões de embarque, 
foram instalados adesivos no chão 
alertando sobre a necessidade de 
manter o distanciamento de 2 metros 
entre pessoas.

DISTANCIAMENTO MESAS

DISTANCIAMENTO ELEVADORES

DISTANCIAMENTO FILAS

DISTANCIAMENTO 
ASSENTOS
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Vídeos informativos estão 
rodando continuamente nos 

monitores dos portões de 
embarque.

Foram instaladas placas de 
acrílico para separação entre 

passageiro e atendente 
desenvolvida para os balcões 

de check-in que estão em 
uso (12 balcões).

A instalação das barreiras 
foi feita de forma 

alternada para respeitar 
o distanciamento 

entre os colabores das 
companhias aéreas

TELAS INFORMATIVOS
BARREIRA BALCÕES 

DE CHECK-IN
DISTANCIAMENTO

BALCÕES DE CHECK-IN

Foram instalados adesivos 
de chão recomendando 

o distanciamento nas 
escadas rolantes. 

DISTANCIAMENTO
ESCADA ROLANTE
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Criação do Diário de bordo, 
canal de comunicação direta 

com os funcionários.

Disponibilização de álcool 
em gel em diversos pontos 
do terminal de passageiros.

Linha direta de conversa 
entre a área comercial 
da Inframerica com os 

lojistas do terminal.

COMUNICAÇÃO COM OS 
EMPREGADOS

ÁLCOOL GEL
PASSAGEIROS

LINHA DIRETA
COM LOJISTA

Orientação aos 
passageiros sobre o uso da 
máscara e importância de 

distanciamento.

SINALIZAÇÃO ENTRADA 
EMBARQUE DOMÉSTICO
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Avisos sonoros produzidos 
pela Anvisa estão sendo 

divulgados no sistema de 
som do Aeroporto de 30 

em 30 minutos.

AVISOS SONOROS

Avisos sonoros produzidos 
pela Inframerica estão sendo 

divulgados no sistema de 
som do Aeroporto de 60 em 

60 minutos.

Comunicados nos monitores 
lembrando da obrigatoriedade 

do uso de máscaras estão sendo 
divulgados em todo  o terminal.

OBRIGATORIEDADE 
DE MÁSCARAS

AVISOS SONOROS
USO DE MÁSCARA

COMITÊ DE 
ACOMPANHAMENTO

Criação de um comitê periódico 
para acompanhamento da 

pândemia em conjunto com as 
companhias aéreas e orgãos 

público.
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Clique aqui

Assista o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=L_PbgY6Z9NY


Para mais informações contate:
(61) 3214-6047


