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INTRODUÇÃO
Para a retomada, é importante estimular e administrar a demanda reduzida, como consequência da

insegurança dos clientes em relação ao controle da pandemia. Também é importante lembrar, que por

questões econômicas, em maior ou menor grau, as famílias tiveram seus orçamentos gerais e de viagens

reduzidos.

É preciso, portanto, definir um novo modelo de negócio e de entrega da proposta de valor que permita

oferecer confiança e tranquilidade aos clientes, ao mesmo tempo que atende às boas práticas e aos decretos

governamentais com as recomendações para a operação dos negócios. Igualmente importante, é encontrar

um caminho que satisfaça as necessidades e os desejos dos clientes, ao mesmo tempo que se mostra viável

financeiramente.

Tudo isso acompanhado de uma hospitalidade carinhosa e cuidadosa, que zela pela segurança das pessoas

(clientes, colaboradores, fornecedores) e torna a estada confiável e confortável.

É importante destacar que esta crise não tem precedentes e que adaptações e revisões do modelo serão

constantes e necessárias diante do desenrolar dos acontecimentos.

Este relatório será atualizado conforme as modificações no andamento da pandemia e com as novas

orientações vindas das autoridades de saúde. As unidades hoteleiras devem atentar para as particularidades

de decretos estaduais e municipais para atendê-los em conformidade com a região em que estão localizadas.

Se existir legislação específica para qualquer item deste manual, que indique algo diferente, ela prevalecerá.

Para construção deste documento, foram consultados todos os materiais e referências de nossos parceiros

internacionais: Choice, RHG, Hilton e Wyndhman.



INTRODUÇÃO
Este manual foi aprovado pelo Grupo de Crise COVID-19 do

Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo e Fundação Zerbini.

Para garantir a aplicação das ações deste manual, inspeções

rotineiras serão aplicadas nas unidades da rede, em parceria

com o Bureau Veritas, com o objetivo de auditar os principais

pontos para segurança de clientes, hóspedes e funcionários.



OBJETIVO

Apresentar diretrizes gerais e

o novo padrão de operação

hoteleira no retorno às

atividades, considerando as

restrições impostas pela

Covid-19.



DIRETRIZES PARA CADA ÁREA

RESERVAS

confirmação 

de reserva e 

pré-check in

RECEPÇÃO

check in, check 

out, mensageria 

e atendimento 

ao hóspede

GOVERNANÇA

arrumação, 

saída, turn

down

MANUTENÇÃO

preventiva de 

climatização e 

outros cuidados

A&B

cozinha e salão

ÁREAS COMUNS

fitness, spa, 

lobby, uso dos 

elevadores



DIRETRIZES PARA CADA ÁREA

HÓSPEDES

novas regras de 

conduta para 

hóspedes

SEGURANÇA

tratamento de 

casos suspeitos 

ou confirmados, 

abordagem de 

hóspedes fora 

da conduta

COMUNICAÇÃO

sinalização 

educacional para 

hóspedes

OUTRAS ÁREAS

recebimento de 

mercadorias, 

tratamento de 

resíduos

PESSOAS

EPIs, acessos, 

controles, 

uniformes

SERVIÇOS

orientações 

gerais para 

hospitalidade e 

acolhimento



RESERVAS
 Para ligações e reservas efetuadas diretamente com o

hotel: reforçar com o hóspede/intermediário no momento

da ligação a existência do nosso protocolo de saúde e

higiene disponível no site da Atlantica para sua leitura e

informação, mesmo no caso de não confirmação de

reserva.

 Confirmação de Reservas para Hóspedes de Quarentena:

para essas reservas, enviar seja no contrato, seja nas

confirmações de reservas, o “Protocolo ANVISA”

solicitando o de acordo do cliente.

 Para reservas online: o time corporativo está

providenciando atualização do protocolo em todos os

possíveis canais de vendas e disponibilizará um guia

rápido de como e onde estão as informações

posteriormente, conforme as regras e possibilidades de

cada canal.

 Incentivar pagamentos por aproximação ou por pré

autorização de cobrança no cartão desde o momento da

reserva.

RETORNAR AO ÍNDICE

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Recomenda%C3%A7%C3%A3o+de+Quarentena+em+Hoteis+ANVISA+COVID-19+atuaalizado+em+13abril20.pdf/1d17267f-c1bb-4341-ab5a-402ecc2d041b


RECEPÇÃO
 Mensageria: o serviço de mensageria não será oferecido.

Exceção para pessoas que requerem assistência especial.

 Manobrista: o serviço de manobrista não será oferecido.

 Acessos ao hotel: indica-se o uso de sensores de presença

em todas as portas para evitar toque frequente nas

superfícies.

 Desinfecção de malas: sugere-se área determinada e

identificada, na porta de entrada, para higienização de

volumes com pulverizador contendo desinfetante,

conforme indicação do fornecedor homologado.

 Teste de temperatura: hóspedes são indicados a realizar

teste rápido de medição de temperatura. É possível

destinar um local reservado.

 POSs devem estar envelopados com filme plástico e são

higienizados antes de casa uso, em frente ao hóspede.

 Também envelopar com filme plástico e higienizar

teclados, tablets e telefones usados em serviço.
RETORNAR AO ÍNDICE



RECEPÇÃO
 Acrílico protetor: independente do uso de máscaras de

tecido pela equipe, instalar escudos de proteção no balcão

da recepção, fixados em todas as estações de trabalho,

entre o recepcionista e o cliente (2). Alternativo a isso, é o

uso da máscara de tecido e da máscara de acrílico,

simultaneamente.

 Balcões de atendimento: remover todos os itens que não

sejam de fácil limpeza. Informativos obrigatórios com as

informações e regras devem ser mantidos em totens,

monitores ou displays de fácil higienização.

 Kit check-in: oferecer itens de proteção aos hóspedes,

principalmente aos que não estiverem utilizando a

máscara e lembrar da obrigatoriedade do item. O kit deve

conter uma máscara, um par de luvas e embalagem

sinalizada para que sirva como descarte de máscara e de

luvas. Em marcas superior e luxo, o kit também pode

incluir sachês de álcool em gel (1).

 Acesso às UHs: entregar chaves higienizadas, com o uso

de álcool 70% antes da entrega ao hóspede.

RETORNAR AO ÍNDICE



RECEPÇÃO
 Distanciamento seguro: demarcação de local de filas,

conforme distanciamento mínimo indicado pela OMS, nos

balcões de recepção.

 Check out: incentivo de check-out com pré autorização de

cartão e validação do extrato via WhatsApp. Considerar

urna/caixa para entrega de chaves na recepção.

 Atendimento ao hóspede durante a hospedagem:

incentivo de mensagens via WhatsApp para

relacionamento, incluindo solicitações e comentários.

 Todos os hóspedes devem preencher o Questionário

sobre COVID-19 no momento do check-in. Caso o

hóspede assinale de que está com COVID-19, o Gerente

Geral ou de plantão, da unidade deve ser comunicado.

 Enviar ao hóspede diariamente o ‘Questionário diário

sobre COVID-19’.

RETORNAR AO ÍNDICE



RECEPÇÃO
 Fazer preenchimento no GoogleForm, diariamente às 18

horas, para reporte da situação do empreendimento em

relação a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

 A equipe de recepção deve ter disponível, em local de fácil

visualização, os números de telefone das autoridades de

saúde, centros médicos, hospitais públicos e privados,

além dos centros de assistência aos casos suspeitos e

confirmados de COVID-19. Eles devem ser divulgados

para hóspedes e clientes sempre que necessário.

 A recepção deve manter, em local de fácil acesso e com

identificação apropriada, um kit médico com itens

disponíveis para uso em caso de necessidade. O kit deve

conter: lenços desinfetantes, máscaras faciais e oculares,

luvas, avental de mangas compridas e saco descartável de

resíduos de risco biológico (3).

RETORNAR AO ÍNDICE
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RECEPÇÃO

1
MAÇANETAS, PUXADORES, BARRAS DE 

SEGURANÇA E TRINCOS DE PORTAS

2
INTERRUPTORES E TOMADAS, LUMINÁRIAS E 

LÂMPADAS AO ALCANCE DAS MÃOS

3
BOTÕES DE ACIONAMENTO E PAINEL DE 

BOTÕES DE ELEVADOR

4
BALCÃO DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO E 

TUDO QUE ESTIVER SOBRE O BALCÃO

5
MÁQUINAS DE POS E CHAVES MAGNÉTICA 

DE ACESSO AS UHs

6
EQUIPAMENTOS COMO COMPUTADORES, 

TECLADOS, MOUSE E TELEFONE

7
MÓVEIS EM GERAL, COMO SOFÁS, MESAS, 

CADEIRAS, PUFFS

PONTOS DE PERIGO
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GOVERNANÇA
*Este é o processo mais delicado do ponto de vista do risco

de contaminação da equipe.

 Seguir recomendações de órgãos e instituições nacionais

e internacionais, como ANVISA ou pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) (3).

 Certificado/selo de limpeza e desinfecção: processos serão

auditados pelo Bureau Veritas para melhor alinhamento

com os padrões internacionais, como os fornecidos pelos

Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA ou

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (2).

 Funcionários responsáveis pelos procedimentos de

Limpeza e Desinfecção devem utilizar os Equipamentos de

Proteção Individual – EPIs, conforme RDC 56/2008 (4). Ver

tabela de EPIs deste manual.

 Itens de decoração: retirar das UHs o maior número de

itens de decoração principalmente peseiras, xales e

almofadas. Bandejas e porta minibar ou porta amenities

devem ser removidos (5).

RETORNAR AO ÍNDICE



GOVERNANÇA
 Cafeteira/chaleira: optar por não oferecer este serviço

neste momento, em nenhuma categoria ou bandeira. Se

oferecido, manter amenidades descartáveis e embaladas

individualmente em plástico de fácil limpeza.

 Apartamentos fechados após a saída: intervalo de 24

horas entre check-out e acesso para limpeza e desinfecção

(5). Organizar inventário com esta premissa ou de acordo

com os decretos estaduais.

 Comunicação: remover material em papel, a não ser que

sejam impermeáveis ou protegidos por plásticos ou

acrílicos. Remover canetas e blocos de notas (2).

 Álcool gel 70% está presente em sachês ou em lenços

umedecidos em todos os apartamentos.

 Aberturas de cama estão suspensas e mimos de chegada

devem ser evitados.

RETORNAR AO ÍNDICE



GOVERNANÇA
 Serviço de limpeza: em virtude da baixa estada média, da

percepção do consumidor e da segurança da nossa

equipe, não serão realizadas arrumações diárias nas UHs

(5). Caso solicitado pelo hóspede, a limpeza poderá ser

realizada a cada 3 dias. Neste caso, a camareira deve

entrar somente sem a presença do hóspede, após deixar o

apartamento ventilando por 60 minutos e deve trocar

todos os EPIs a cada apartamento.

 Enxoval sujo: na retirada da roupa de cama e de banho,

deve haver o mínimo de agitação possível dos itens (4).

Toda roupa fora de sacos lacrados também é removida

para lavagem ou higienização, incluindo edredons, colchas

e mantas.

 A contagem da roupa suja deve acontecer na origem, ou

seja, no momento de recolher do quarto, utilizando uma

planilha de controle, caso necessário.

 Minibar: equipamentos e insumos são higienizados a cada

limpeza da saída. Equipamento deve ser lacrado (com

adesivo, por exemplo) a cada limpeza. Itens de reposição

devem ser retirados no bar ou no restaurante do hotel.
RETORNAR AO ÍNDICE



GOVERNANÇA
 Enxoval fora dos sacos deve ser destinado como roupa

suja. Amenities que não tiverem a embalagem lacrada

devem ser descartados, pois o conteúdo pode ter sido

manipulado, apenas as embalagens possíveis de

higienização e lacradas devem ser reaproveitadas para a

próxima estada, mediante higienização do item.

 Papel higiênico deve ser disponibilizado apenas um rolo

novo na UH – não aproveitado para próxima hospedagem.

Um novo rolo deve estar disponível ensacado. Preferência

por dispenser de papel interfolhado.

 Kits de hospedagem: kit com 1 toalha de banho, 1 toalha

de rosto e 1 piso deve ser colocada na UH, ensacado

individualmente. Apartamentos para 2 pessoas/casais

devem ter kit com 2 toalhas de banho, 2 toalhas de rosto

e 1 piso. Kits extras devem ser entregues na UH mediante

solicitação do hóspede ou na arrumação.

 Amenities: devem ser disponibilizados kit diários

ensacados ou lacrados, na mesma quantidade de

hóspedes e de dias de hospedagem.
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GOVERNANÇA
 Enxoval extra: travesseiros, mantas, roupões ou qualquer

outro item extra deve ser disponibilizado ensacado,

deixado na UH ou entregue conforme demanda (2).

Utilizar enxoval com chip sempre que possível. Higienizar

embalagens íntegras a cada limpeza de saída.

 Selo de limpeza: controles de TV e ar condicionado, além

de telefones, secador de cabelo, cofre, TVs, decoders,

chaleiras/cafeteiras (se o serviço for mantido), entre

outros. Em UHs que possuem cozinha, incluir selo em

cooktops/fogões e demais equipamentos disponíveis.

 Todos os itens individuais disponíveis no apartamento ou

que serão entregues aos hóspedes, como enxoval,

amenidades de banheiro e de serviços de

chaleira/cafeteira, devem ter lacres nas embalagens.

 Lavanderia: todo o enxoval deve ser lavado em processos

e produtos específicos, em máquina de lavar e detergente

e com a temperatura mais quente possível - recomendada

no rótulo do produto (6). Atenção aos cuidados de

manipulação de enxoval limpo, principalmente nos casos

de lavanderia terceirizadas.
RETORNAR AO ÍNDICE



GOVERNANÇA
 Produtos de limpeza: considerar limpeza e desinfecção

com produtos aprovados pela ANVISA. Por este motivo,

verificar com empresa homologada de produtos para

limpeza quais produtos utilizar para diversas áreas:

lavagem de roupas, higienização de equipamentos,

sanitização de ambientes, etc. Quando possível, utilizar

Teste ATP 3M™ Clean-Trace™ Surface, para verificar a

eficácia da limpeza.

 Limpeza de áreas comuns: devem ser limpas de 2 em 2

horas, ou sempre que houver grande fluxo de pessoas.

Atenção especial para áreas mais tocadas, como

maçanetas, interruptores, tomadas, corrimão de escadas,

botões de elevadores (3). Neste caso é indicado a

utilização de álcool 70% (4). Intensificar limpeza de pisos

também.

 Toda limpeza realizada nas áreas (academia, piscina,

banheiros, hall, elevadores, restaurante, entre outras) deve

ser registrada em documento oficial e arquivada,

contendo o horário da limpeza e verificação da

supervisão.

RETORNAR AO ÍNDICE
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4

5
86

910

7

3

10
ITENS DE A&B, COMO PRODUTOS DO 

MINIBAR, FRIGOBAR, CAFETEIRA, CHALEIRA

GOVERNANÇA 1
INTERRUPTORES E TOMADAS, LUMINÁRIAS E 

LÂMPADAS, ECONOMIZADOR DE ENERGIA

2
MAÇANETAS E TRINCOS DE PORTAS E DE 

ARMÁRIOS, GAVETAS E CORTINAS

3
DESCARGA, ASSENTO, TORNEIRAS DE PIA E 

DE CHUVEIRO/BANHEIRA, TOALHEIROS, BOX

4
PAINEL OU CONTROLE REMOTO DE AR 

CONDICIONADO OU CLIMATIZAÇÃO

5
TELEFONE, RELÓGIO DESPERTADOR E 

CONTROLE REMOTO DE TV

6
CAMA E ENXOVAL, INCLUINDO 

TRAVESSEIROS, EDREDOM, MANTA, COLCHA

7
ENXOVAL DE BANHEIRO, EMBALAGENS DE 

AMENITIES, SECADOR DE CABELO 

8
MESAS, CADEIRAS, POLTRONAS, MESAS DE 

CABECEIRAS, MALEIRO

9
ITENS DE ARMÁRIO, COMO COFRE, FERRO DE 

PASSAR ROUPA, CABIDES

PONTOS DE PERIGO

RETORNAR AO ÍNDICE



MANUTENÇÃO
 Limpeza e desinfecção de equipamentos: seguir

procedimentos da ANVISA para limpeza e desinfecção de

equipamentos que foram expostos a agentes

contaminantes nas áreas de infraestrutura (4).

 Manutenção corretiva: em UH ocupada, realizar apenas

em casos emergenciais e sem a presença dos hóspedes no

ambiente. Verificar a possibilidade de troca de UH para

casos mais graves de manutenção. Em UH desocupada,

realizar manutenções somente após a liberação da

governança.

 EPIs: sempre utilizar EPIs conforme RDC nº 56/2008 da

ANVISA, mesmo em UH desocupadas. Ver tabela de EPIs

deste manual.

 Acessos de emergência: verificar portas corta-fogo e

mantê-las desobstruídas, a fim de manter a possibilidade

de escolha de acesso aos andares.

RETORNAR AO ÍNDICE



MANUTENÇÃO
 Climatização: garantir que o sistema HVAC esteja

operando corretamente e, se possível, remotamente, a fim

de evitar o acesso às acomodações.

 Renovação de ar: hotéis com climatização central devem

garantir a renovação de ar aberta com a máxima

capacidade. Nos locais sem renovação de ar,

especialmente com aparelhos do tipo split, é aconselhável

manter janelas abertas (4).

 PMOC: intensificar as ações obrigatórias, como limpeza e

troca dos filtros dos equipamentos, análise da qualidade

do ar e protocolos de prevenção.

 Higienização de ferramentas e equipamentos: utilizar

álcool 60% a 80% ou produtos químicos eficazes, após o

uso e antes de guarda-las (7).

 Água: hotéis que realizam sistema de reutilização da água,

devem suspender este protocolo. Intensificar a análise de

água para consumo e sua potabilidade.

RETORNAR AO ÍNDICE



A&B
 O acesso ao restaurante deve ser exclusivos aos hóspedes.

Fechar restaurante para acesso do público externo.

 Readequação de espaçamento de mobiliário, seguindo

orientações da ANVISA com a distância de 2 metros entre

as mesas do restaurante (8). Retirar o máximo possível de

cortinas, xales, naperons ou toalhas.

 Serviços de buffet: excluir serviços de utensílios

compartilhados de buffet onde os hóspedes podem se

servir. O buffet pode ser montado de maneira assistida,

onde os funcionários servem os hóspedes, ou podem ser

montados apenas com kits ou porções individuais para

serem retiradas e levadas até a mesa para consumo. Se for

montado um buffet assistido, as refeições expostas devem

ser separadas dos clientes por um anteparo feito de

material rígido transparente (vidro, acrílico ou similar) (9).

 Serviço a la carte: preferência para sistema de serviço

mediante pedidos, mesmo para o café da manhã, com a

possibilidade de servir itens limitados na cozinha show ou

conforme pedido realizado na noite anterior.

RETORNAR AO ÍNDICE



1 bebida quente (chá, café, café com leite ou chocolate); 1 suco de fruta do dia; 1 fruta inteira; 1 

iogurte; Queijo e presunto; Mini pão francês e outro tipo de mini pão salgado ou torrada; Pão de 

queijo; 1 tipo de bolo; Saches de manteiga e geleia; Saches de açúcar ou adoçante. Alguns itens 

para restrições alimentares devem estar no menu à la carte, mediante solicitação no dia anterior.

SUGESTÃO DE CAFÉ DA MANHÃ

1 bebida quente (chá, café, café com leite ou chocolate); 1 suco de fruta do dia; 1 fruta inteira; 

Queijo e presunto; 2 mini pão francês; Saches de manteiga e geleia; Saches de açúcar ou adoçante.

1 bebida quente (chá, café, café com leite ou chocolate); 1 suco de fruta do dia; 1 salada de frutas; 1 

iogurte; 1 porção ou sache de cereais; Porção de ovos mexidos e bacon (mediante solicitação); Queijo 

e presunto; Mini pão francês e outro tipo de mini pão salgado ou torrada; Pão de queijo; 1 tipo de 

pão doce e 1 tipo de bolo; Saches de manteiga e geleia; Saches de açúcar ou adoçante. Outros itens 

para restrições alimentares devem estar no menu à la carte, mediante solicitação no dia anterior.

1 bebida quente (chá, café, café com leite ou chocolate); 1 suco de fruta do dia; 1 prato com frutas 

laminadas; 1 iogurte; 1 porção ou sache de cereais; Queijo branco e queijo mussarela; Peito de peru 

e presunto; Mini pão francês, mini croissant e outro tipo de mini pão salgado ou torrada; Pão de 

queijo; 1 tipo de pão doce e 1 tipo de bolo; Saches de manteiga e geleia; Saches de açúcar ou 

adoçante. Cardápio com itens quentes diversos à la carte. Outros itens para restrições alimentares 

devem estar no menu à la carte.

ECONOMY

MIDCLASS

UPPER 

MIDCLASS

UPPER E 

LUXURY
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A&B
 Controle de acesso ao restaurante: lotação máxima do local

deve considerar o distanciamento de mesas. Para

restaurantes com espaços reduzidos, deve-se considerar a

reserva de horários junto do cliente de forma antecipada.

 Higienização de mesas: deve acontecer a cada uso, ou seja,

sempre que houver a troca do hóspede, toda a mesa e as

cadeiras devem ser limpas com produto indicado seguindo

orientações da ANVISA.

 Cardápio: oferecido de forma eletrônica (QR Code ou

WhatsApp) ou impresso em material de fácil higienização

(impermeável).

 Fornecer dispenser com álcool gel a 70% para clientes em

mais de um ponto dentro do restaurante, como porta de

entrada, próximo aos sanitários e no caixa. Também manter

indicação direcional de local para lavar as mãos.

 Caixa: Instalar protetores de acrílicos, assim como nos

balcões de recepção. Incentivar pagamento sem contato

físico e limpar máquinas de POS a casa uso.

RETORNAR AO ÍNDICE



A&B
 Máquinas de autosserviço, como de suco e café, devem

ser evitadas. Se for necessário manter, elas devem ser

cuidadosamente limpas várias vezes durante o serviço.

Também é aconselhável manter álcool gel 70% ao lado

das máquinas de autosserviço, caso o usuário queira

higienizar as mãos ou a máquina.

 Aumentar as opções de refeições no quarto para almoço e

jantar, pois os hóspedes podem evitar sair para locais

públicos (2). Ênfase no Room Service.

 Para solicitações de serviço de quarto, a opção de entrega

é sem contato e os itens são deixados do lado de fora da

porta (2). Para isso, o atendente deve levar os itens em

carrinho, bater na porta para se identificar e ficar a uma

distância de 1,5 metros da porta. Aguardar o cliente retirar

o item do carrinho e higieniza-lo imediatamente.

 Todos os itens entregues aos hóspedes no apartamento,

como alimentos e bebidas do room service, devem ter

lacres nas embalagens.

RETORNAR AO ÍNDICE



A&B
 Delivery: expandir parcerias com restaurantes locais ou

serviço de entregas para aumentar a variedade de opções

para os hóspedes. Para isso, manter espaço destacado no

lobby para recebimento e higienização de embalagens.

 Higienização de utensílios: para itens utilizados na

alimentação (copos, pratos, talheres, cumbucas, xícaras, etc)

dar preferência sempre pela lavagem mecânica (máquina).

Muito importante que a temperatura da máquina atinja

mais de 80°C durante o ciclo de lavagem.

 Se, por qualquer motivo, for necessária uma lavagem

manual, as etapas usuais devem ser seguidas (lavar,

desinfetar, enxaguar), tomando o nível máximo de

precauções. A secagem deve ser realizada usando toalhas

de papel descartáveis (2).

 Mise en place: talheres embalados, louças e utensílios

devem ser colocados à mesa somente na hora de servir e

não devem ficar expostos. Não disponibilizar galheteiros,

bisnagas ou outro produto/condimento de uso comum nas

mesas, fornecer em embalagens individuais (10). Jogo

americano deve ser descartável ou de material higienizável.
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A&B
 Embalagens na cozinha: embalagens de alimentos devem

ser higienizadas com água e sabão, aplicar álcool 70% ou

solução de hipoclorito de sódio 0,1% (11) no momento do

recebimento, em área determinada para higienização de

embalagens.

 Boas Práticas e Segurança Alimentar: o uso das boas

práticas de higiene e segurança alimentar deve ser

seguido com ainda mais cuidado e atenção (2).

 Alimentos cozidos: devem passar pelo processo de cocção

adequada atingindo, no mínimo, 70ºC em todas as suas

partes (11).

 Alimentos crus: devem ser previamente lavados e

sanitizados com solução de hipoclorito de sódio 0,1% e

enxaguados com água potável (11).
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A&B SALÃO

10
BANDEJAS, TEMPEROS E MOLHOS EM BISNAGAS 

E GALHETEIROS

1
MAÇANETAS, BARRAS DE SEGURANÇA E TRINCOS 

DE PORTAS

2
BUFFET, EXPOSITORES DE ALIMENTOS, RECHAUDS 

E UTELSÍLIOS COMPARTILHADOS

3
FILAS COM PROXIMIDADE MENOR DO QUE 1,5 

METROS ENTRE CLIENTES

4
CADEIRAS E MESAS DE REFEIÇÃO E TUDO QUE 

ESTIVER SOBRE AS MESAS

5
LOUÇAS E TALHERES DE MESA, INCLUINDO 

COPOS, XÍCARAS E PRATOS 

6
CARDÁPIOS, COMANDAS, DISPLAYS DE MESA, 

TOALHAS E JOGO AMERICANO

7
GARRAFAS TÉRMICAS, JARRAS E SUQUEIRAS 

COMPARTILHADAS DE BUFFET

8
MÁQUINAS DE CAFÉ, DE REFRIGERANTE E 

SANDUICHEIRAS DE BUFFET

9
EQUIPAMENTOS DO CAIXA, COMO 

COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE E POS

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

PONTOS DE PERIGO
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1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

A&B COZINHA

10
CONTAINERS DE LIXO E LIXEIRAS SEM PEDAL DE 
ACIONAMENTO 

1
INTERRUPTORES E TOMADAS, LUMINÁRIAS E 
LÂMPADAS AO ALCANCE DAS MÃOS

2 MAÇANETAS, BARRAS DE SEGURANÇA E 

TRINCOS DE PORTAS E ARMÁRIOS

3
EMBALAGENS DE ALIMENTOS DE USO ROTINEIRO 
NA COZINHA E NO RESTAURANTE

4
EMBALAGENS INTERNAS, COMO POTES DE 
ARMAZENAMENTO DE ITENS DIVERSOS

5
FOGÕES, FORNOS E EQUIPAMENTOS COMO 
LIQUIDIFICADORES E PROCESSADORES

6
PORTAS E PRATELEIRAS DE GELADEIRAS E 
CÂMARAS FRIAS

7
TORNEIRAS E BANCADAS DE PIA, BANCADAS DE 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

8
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMO 
TELEFONES E INTERFONES

9
UTENSÍLIOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, 
COMO PANELAS, VASILHAS E TALHERES

PONTOS DE PERIGO
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ÁREA COMUNS
 Spas, saunas e kids club permanecem fechados.

 Piscina: permitir o uso segundo as regras de

distanciamento social e garantindo o tratamento na

quantidade máxima de produtos químicos (3).

 Considerar reorganização das áreas de espreguiçadeiras,

buscando manter a distância recomendada. Higienização

intensificada de cadeiras, espreguiçadeiras, bancos,

lixeiras, mesas e demais superfícies de áreas de piscina.

 Academia: uso com capacidade reduzida,

preferencialmente mediante agendamento com tempo

máximo (5). Limpeza dos equipamentos e superfícies a

cada troca de hóspede. Manter álcool e papel toalha para

uso dos hóspedes no local. Possibilidade de empréstimos

de kits de ginástica para UHs, com selo de limpeza.

 Demarcação de espaçamento mínimo em todos os locais

de filas (distanciamento social).
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ÁREA COMUNS
 Elevadores: se possível, programar elevadores para

chamadas individuais (5). Organizar escadas de

emergência para uso livre, com comunicação que indique

o uso como alternativa aos elevadores.

 Álcool 70%: dispensadores para as mãos em todo o hotel,

principalmente em áreas de tráfego intenso, incluindo

acesso ao elevador em todos os andares - próximo ao

acionamento e dentro do elevador.

 Material de divulgação e amenidades: remover jornais e

revistas do lobby (cancelar assinaturas), bem como

diretórios, mapas ou qualquer outro material impresso em

papel que não seja possível a higienização.

 Business center: preferência por não disponibilizar este

serviço. Se disponibilizado, manter equipamentos

envelopados com filme plástico para serem higienizados

com álcool 70% a cada uso.
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ÁREA COMUNS
 Sugere-se bloquear máquinas de autosserviço (vending

machine). Se disponibilizado, manter protocolo rígido de

limpeza. O mesmo vale para lojas de conveniência.

 Em áreas de circulação, organizar o fluxo de pessoas no

local, com direcionamento de entradas e saídas adaptadas

e gerenciadas para limitar a necessidade de pessoas

entrarem em contato desnecessariamente próximo. Por

exemplo, se o restaurante do hotel tiver duas portas,

manter uma apenas para a entrada dos hóspedes e outra

apenas para a saída, evitando o cruzamento de pessoas

em espaçamento menor que 1,5 metro.

 Mobiliário: em todos os espaços de área comum

compartilhada, aplicar a distância segura de pelo menos

1,5 metro entre os assentos no lobby e outros lounges,

cadeiras de restaurantes e de bares, centros de eventos,

áreas de convivência de lazer, entre outros espaços,

garantindo uma concentração máxima de 4 pessoas em

10 m² ou conforme outro regulamento local, se houver (3).
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SALA DE EVENTOS
 Salas de reunião e eventos: podem ser disponibilizadas

para pequenos grupos (até 5 pessoas), mediante ‘de

acordo’ ou aceite para regras de uso do hotel.

 Eventos com grupos maiores podem ser considerados,

desde que, os salões de eventos garantam o

distanciamento entre os participantes, considerando uma

distância mínima de raio entre mesas de 2 metros ou 1,5

metro entre cadeiras (13).

 A capacidade máxima para os eventos no hotel está

diretamente ligada a nova formatação de distanciamento

de mesas e cadeiras. Sendo assim, cada unidade deve

realizar novas montagens para atualizar a capacidade das

salas em seu novo portfólio de atendimento ao cliente.

 As áreas comuns do espaço reservado aos eventos,

também devem reduzir a quantidade de sofás, mesas,

cadeiras, diminuindo o número de pessoas no local,

buscando guardar a distância mínima recomendada de 1,5

metro entre os clientes.
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SALA DE EVENTOS
 Cabe ao hotel organizar o atendimento para que não se

formem filas e em locais que isso for inevitável, considerar

a marcação no piso com distanciamento de 1,5 metro.

 Para o serviço de coffee break, prever kits individuais (tipo

lunch box) para reduzir o contato de pessoas próximas às

mesas de serviço.

 Assim como para os hóspedes, manter plano de

preparação nas áreas de eventos para evitar a

contaminação de clientes também durante as reuniões.

Por exemplo, indicar o número de participantes ideal de

cada sala, comunicar o uso obrigatório de máscaras e da

manutenção do distanciamento social, disponibilizar

álcool gel 70%, manter comunicação direcional de local

mais próximo para lavagem das mãos, entre outros avisos

importantes.
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SEGURANÇA
 Protocolo para tratamento de casos suspeitos ou

confirmados de COVID-19: procedimentos para gerenciar

casos, incluindo identificação e acompanhamento de

pessoas doentes (moradores, funcionários, fornecedores e

hóspedes), organização de áreas de quarentena, rota de

isolamento, transporte para hospital, plano de evacuação,

rastreamento de contatos e desinfecção de instalações (4).

 Protocolo de tratamento de colaboradores suspeitos ou

confirmados de COVID-19.

 Protocolo para emergências médicas associadas a Covid-

19, quando há hospedagem de pessoas com a

confirmação do vírus (4).

 Disponibilizar termômetros digitais, laser/infravermelho,

para medição de temperatura corporal.

 Manter registro de medição de temperatura de hóspedes

no momento do check-in, para apresentar para possíveis

conferências ou auditorias.
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SEGURANÇA
 Protocolo para abordagem de hóspedes descumprindo as

regras de conduta estabelecidas.

 Atenção especial deve ser dada para os protocolos de

segurança da rede. Ter conhecimento dos seguintes

documentos:

 HTL 31.1 – Manual de Gestão de Situações Especiais

(Doenças Respiratórias Transmissíveis COVID 19) 2.0

 HTL 31.2 – Questionário sobre COVID-19 Atlantica Hotels

 HTL 31.3 – Questionário sobre COVID-19 Vert Hotéis

 HTL 31.4 – Questionário diário sobre COVID-19 Atlantica

Hotels

 HTL 31.5 – Questionário diário sobre COVID-19 Vert

Hotéis

 HTL 40.1 – Manual de EPI e Prevenção a COVID-19
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COMUNICAÇÃO
 Informações com as alterações de produtos e serviços:

ênfase no cuidado com a segurança durante a

hospedagem em todos os locais, incluindo sites, redes

sociais, mensagens, elevadores, lobbies, entre outros.

 Regras de obrigatoriedade de conduta: sinalização

educacional para hóspedes com as recomendações de

saúde pública, incluindo distanciamento social, uso de

máscaras, lavagem das mãos entre outros (2).

 É importante haver sinalização para os hóspedes, na

recepção e nos apartamentos sobre higienização das

mãos. Este procedimento é fundamental na prevenção das

infecções das vias respiratórias.

 Nas áreas comuns, manter sinalização, de fácil

higienização, com o uso obrigatório de máscaras, bem

como o seu correto descarte, também é importante.

 Comunicados de regras de uso de elevadores devem estar

disponíveis nas partes internas e externas para melhor

visualização.
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COMUNICAÇÃO
 E-mail de confirmação de reserva com novas regras de

uso da casa (espaços fechados, conduta necessária e etc.).

 Aplicar maneiras criativas de tornar a comunicação mais

agradável, como fotos da equipe sem máscara e

mensagens personalizadas (2).

 Eliminar impressos em papel, com alternativa em material

de fácil higienização (impermeáveis) ou digital.

 Manter o WhatsApp como principal forma de

comunicação e relacionamento com o hóspede, com envio

de horários de funcionamento, cardápios e etc.

 Todas as peças e materiais de comunicação proposto

nesse manual serão criados pelo escritório corporativo da

Atlantica e disponibilizados para impressão, se necessário,

e implantação pelas unidades, conforme indicação

específica para cada item.
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OUTRAS ÁREAS
 Recebimento de mercadorias: cuidados para limpeza e

desinfecção de mercadorias no momento do recebimento,

com área determinada para higienização de embalagens

com utilização de produto adequado – lavagem com água

e sabão líquido, álcool 70% ou solução de hipoclorito de

sódio.

 Tratamento de resíduos: os resíduos classificados como do

grupo A, infectantes (presença de microrganismos com

risco de disseminação de doença), com base na Resolução

RDC nº 56/2008, devem ser acondicionados em sacos de

cor branco leitosa, impermeáveis, de material resistente à

ruptura e vazamento contidos no seu interior, respeitados

seus limites de peso (4).

 Materiais recicláveis: boas práticas sanitárias são

recomendáveis como separação, identificação, limpeza,

armazenamento temporário com acesso restrito, conforme

RDC nº 56/2008 (13).
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PESSOAS
 Horários de chegada espaçados para evitar acúmulos em

vestiários e portarias. Implantação de sistema alternativo

para marcação de ponto, de forma digital ou voltar a

utilização de crachá para marcação de ponto.

 Uniformes: a lavagem dos uniformes de A&B, Governança

e Manutenção devem ser, preferencialmente, de

responsabilidade hotel.

 O uso do uniforme (incluindo os sapatos) deve acontecer

estritamente dentro do hotel. Para isso, é aconselhável

que os funcionários tomem banho no vestiário do hotel

nas entradas e saídas de turno.

 Refeitório: serviço de buffet assistido, espaçamento entre

colaboradores durante a alimentação e controle na

entrada. Preferência para o uso de Cartão Alimentação em

substituição à refeição no local.
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PESSOAS
 Análise de turnos reduzidos ou aumento do tempo de

intervalo, principalmente para equipes de limpeza,

manutenção e camareiras.

 Reforço na higienização de área dos colaboradores.

Sugere-se fechar as áreas internas de descanso, se forem

mantidas, o acesso deve acontecer com controle de

entrada, mantendo o distanciamento de 1,5 metro, além

do uso obrigatório de máscaras.

 É fundamental haver uma verificação diária de sinais e

sintomas dos funcionários. Utilizar ficha de triagem sobre

o COVID 19, além de medir temperatura na chegada dos

colaboradores.

 Alteração de layout das estações de trabalho

administrativo e sala de treinamento mantendo distância

de 1,5 metro.
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PESSOAS
 Capacitação dos times: treinamento para gestores e

colaboradores específico para cada uma das áreas, com

preferência para especialistas ou parceiros. Ênfase da

informações em reuniões diárias.

 Evitar reuniões com um grande número de funcionários.

Se for necessário, garantir que o local permita o

distanciamento entre os participantes, considerando uma

distância mínima de raio entre mesas de 2 metros ou 1,5

metro entre cadeiras.

 Reuniões rápidas diárias para alinhamento das atividades

do dia, que normalmente acontecem em pé, também

devem seguir as regras de distanciamento de, no mínimo,

1,5 metro entre os membros da equipe.

 EPIs: além de máscaras trocadas a cada 2 horas e luvas

para determinadas áreas, prever EPIs específicos para

equipes de limpeza e manutenção, conforme RDC

56/2008 (3). Ver tabela de EPIs a seguir.
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TABELA DE EPIs

máscara 
cirúrgica de 
TNT ou de 

tecido

máscara N95 
ou PFF2

máscara facial 
ou face shield

óculos de 
proteção

luva de látex 
descartável

luva de látex 
punho 46

avental
descartável

sapatilha
descartável

touca 
descartável

RECEPÇÃO obrigatório não aplicável aconselhável opcional obrigatório não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável

GOVERNANÇA

obrigatório 
quando não 
usado a N95 

/ PFF2

obrigatório obrigatório opcional obrigatório obrigatório obrigatório obrigatório obrigatório

MANUTENÇÃO

obrigatório 
quando não 
usado a N95 

/ PFF2

obrigatório 
quando 
aplicável

opcional
obrigatório 

quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

A&B SALÃO obrigatório não aplicável opcional opcional obrigatório não aplicável não aplicável não aplicável obrigatório

COZINHA obrigatório não aplicável opcional opcional
obrigatório 

quando 
aplicável

obrigatório 
quando 
aplicável

não aplicável não aplicável obrigatório
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HOSPITALIDADE
 Orientações gerais para hospitalidade marcadas pela

atitude de acolhimento em relação ao outro. Acolher é

cuidar. Cuidar é dar atenção e proteção.

 Também é considerada hospitalidade o zelo pelo

ambiente em que trabalhamos e recebemos nossos

clientes e a atenção que reservamos para cuidar de nossas

rotinas.

 Intensificar os cumprimentos verbais aos hóspedes e

colegas que encontrarmos nos corredores e demais

ambientes. Manter o profissionalismo, sem perder a

ternura. E sorrir ainda é importante, sorrir com os olhos!

 Criar crachás com fotos para personificar atendimento.

 Estudar parcerias com médicos e/ou psicólogos para

oferecer o serviço de consulta online aos hóspedes que

estiverem em quarentena no hotel (2).
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HOSPITALIDADE
 Olhar atentamente para quem está falando. Com as

máscaras a comunicação pode ficar cheia de ruído, já que

a leitura labial não pode ser feita. Escutar com atenção e

falar claramente. Mais do que nunca, praticar a empatia.

 Manter a disciplina, organização e método são

fundamentais nestas novas rotinas. O cuidado com a

segurança de todos, o bom funcionamento dos

equipamentos, a limpeza dos ambientes, um atendimento

excelente são algumas das oportunidades que temos para

acolher e conquistar.

 O sucesso para aplicação dos novos procedimentos é de

responsabilidade de cada um do time. Identificar

rapidamente os focos de dificuldade e trabalhar cada um

deles. Um grupo que colabora entre si é muito mais unido

para a busca do objetivo comum.

 Praticar o entusiasmo, com disposição a enfrentar

dificuldades e transmitir confiança aos demais ao seu

redor, principalmente aos hóspedes na casa.
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HÓSPEDES
 Comunicação clara e educativa com obrigatoriedade de

conduta social: uso de máscara nas áreas comuns exceto à

mesa, normas de distanciamento social, uso de álcool para

higienização de mãos, forma indicada para lavagem das

mãos, higienização de gadgets (tablet, smartphone, lap

top, etc) entre outros.

 Teste de temperatura na chegada e em caso de sintomas.

 Questionário de triagem sobre Covid-19.
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FONTES
Este manual foi elaborado considerando as orientações das autoridades de saúde e boas práticas da indústria hoteleira. Seguem algumas fontes utilizadas e citas no 

textos conforme os números abaixo:

(1) https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-21/do-hotel-bolha-ao-restaurante-com-biombos-como-se-preparam-os-negocios-para-a-fase-pos-

confinamento.html

(2) https://www.pegs.com/blog/how-hotels-will-need-to-adapt-duty-of-care-policies-for-the-coronavirus-pandemic/

(3) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf - OMS

(4) http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Recomenda%C3%A7%C3%A3o+de+Quarentena+em+Hoteis+ANVISA+COVID-

19+atuaalizado+em+13abril20.pdf/1d17267f-c1bb-4341-ab5a-402ecc2d041b

(5) https://www.nbcnews.com/business/consumer/so-long-minibar-how-coronavirus-changing-your-hotel-stay-n1180226

(6) https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-information-specific-audiences/general-

cleaning-information-following-suspected-probable-or-confirmed-case-covid-19

(7) http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROCEDIMENTO+01+-+PLD-Residuo-Efluentes-/54d4b6eb-36a9-45d9-ba8b-49c648a5f375

(8) http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Orientac%CC%A7o%CC%83es-para-ac%CC%A7o%CC%83es-de-VISA-em-restaurantes-de-

autosservic%CC%A7o-1-1.pdf

(9) https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/saude-orienta-funcionamento-de-estabelecimentos-que-servem-refeicoes/55735

(10) http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/Protocolo%20Curitiba%20Contra%20o%20Coronavirus-

%20Servi%C3%A7os%20de%20Alimenta%C3%A7%C3%A3o%2023.04.2020.pdf

(11) http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000400501

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-21/do-hotel-bolha-ao-restaurante-com-biombos-como-se-preparam-os-negocios-para-a-fase-pos-confinamento.html
https://www.pegs.com/blog/how-hotels-will-need-to-adapt-duty-of-care-policies-for-the-coronavirus-pandemic/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Recomenda%C3%A7%C3%A3o+de+Quarentena+em+Hoteis+ANVISA+COVID-19+atuaalizado+em+13abril20.pdf/1d17267f-c1bb-4341-ab5a-402ecc2d041b
https://www.nbcnews.com/business/consumer/so-long-minibar-how-coronavirus-changing-your-hotel-stay-n1180226
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-information-specific-audiences/general-cleaning-information-following-suspected-probable-or-confirmed-case-covid-19
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROCEDIMENTO+01+-+PLD-Residuo-Efluentes-/54d4b6eb-36a9-45d9-ba8b-49c648a5f375
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Orientac%CC%A7o%CC%83es-para-ac%CC%A7o%CC%83es-de-VISA-em-restaurantes-de-autosservic%CC%A7o-1-1.pdf
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/saude-orienta-funcionamento-de-estabelecimentos-que-servem-refeicoes/55735
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/Protocolo Curitiba Contra o Coronavirus- Servi%C3%A7os de Alimenta%C3%A7%C3%A3o 23.04.2020.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000400501


FONTES
(11) https://drive.google.com/file/d/1FOvzlhm1YvwWbUl2BLOO8RZ7dXatyNHL/view - ABRASEL

(12) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0056_06_08_2008.html

(13) https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Coletiva_22042020_EA-v5-1.pdf - PLANO SÃO PAULO

OUTRAS FONTES:

Protocolo De Procedimentos ANR - Boas Práticas nas Operações Pós Covid-19

Protocolo De Retomada Da Indústria De Eventos ABEOC BRASIL UBRAFE

https://drive.google.com/file/d/1FOvzlhm1YvwWbUl2BLOO8RZ7dXatyNHL/view
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0056_06_08_2008.html
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Coletiva_22042020_EA-v5-1.pdf


Contato: Marilia Ferraz – mferraz@atlanticahotels.com.br


