
Protocolos de Higienização e Segurança



Todas as superfícies da 
nossa frota de aviões são 
limpas com 
desinfetantes de alta 
qualidade antes de cada 
voo.

Quando o CDC* nos 
informa que um 
passageiro 
potencialmente infectado 
esteve em uma de nossas 
aeronaves, essa aeronave 
é retirada de serviço e 
submetida aos 
procedimentos de 
descontaminação.

Usamos nebulizadores 
eletrostáticos para 
desinfetar o ar e as 
superfícies dentro da 
cabine de todos os voos 
internacionais em nossos 
centros de conexão nos 
EUA.

Utilizamos sistemas de 
circulação de ar de 
ponta, semelhantes aos 
encontrados em 
hospitais, equipados com 
filtros de alta eficiência 
(HEPA) que removem até 
99,97% das partículas 
transportadas a bordo.

Segurança é a nossa maior prioridade



Promovendo o distanciamento social*

*Medidas temporárias que serão reavaliadas constantemente | Informação de maio de 2020

Mudanças na sinalização, 
bem como uma nova 
regra de distanciamento 
de 2 metros do balcão, 
permitindo o mínimo 
contato entre agentes e 
clientes. Colocamos  
proteção contra espirros 
nos principais pontos de 
interação, incluindo 
balcões de check-in e 
portões de embarque.

Redução de pontos de 
contato, fechando 
temporariamente 
quiosques de 
autoatendimento em 
vários locais. Solicitamos 
aos clientes que 
digitalizem seus cartões 
de embarque 
automaticamente, e 
trocamos dispensadores 
de sabão e toalhas 
descartáveis para 
unidades individuais.

O embarque será 
realizado com menos 
clientes por vez, para 
permitir uma maior 
distância durante o 
processo. Os grupos de 
embarque existentes e o 
embarque prioritário 
serão mantidos, mas os 
clientes serão separados  
para minimizar a 
aglomeração no portão e 
rampa de acesso à 
aeronave.

Os upgrades Premier 
gratuitos somente serão 
processados no portão de 
embarque, por ordem de 
prioridade.

Ajustamos nossos 
sistemas de seleção de 
assentos para evitar, 
sempre que possível, 
clientes sentados 
próximos um do outro, 
exceto quando viajam 
juntos. Também 
alternamos os assentos 
da janela e do corredor 
quando os assentos estão 
em pares.

A demanda de viagens diminuiu drasticamente e a grande maioria de nossos voos (85%) está com menos da metade da capacidade. No entanto, há um pequeno número de voos em que os clientes estão 
encontrando aviões mais cheios do que esperam. Até 30 de junho, permitiremos que os clientes em voos regulares, com expectativa de ocupação próxima da capacidade total, escolham remarcar para um voo 
diferente ou receber um crédito de viagem. Faremos o possível para contatá-los 24 horas antes da hora do embarque para que eles possam decidir se devem ajustar seus planos antes de chegar ao aeroporto e 
forneceremos essa opção no portão, se mais de 70% dos clientes fizeram o check-in.



Apresentamos o United CleanPlus, nosso compromisso de colocar a saúde e a segurança em primeiro lugar em 
toda a experiência do cliente, com o objetivo de oferecer um padrão de limpeza líder no setor.

O United CleanPlus reúne a marca mais confiável em desinfecção de superfícies (Clorox) com os principais 
especialistas médicos dos EUA (Cleveland Clinic), para informar e orientar nossos novos protocolos de limpeza, 
segurança e distanciamento social. 

O compromisso do United CleanPlus com os clientes já é realidade durante a sua viagem. Saiba mais no nosso site 
www.united.com.

https://united.canto.com/s/GIB0V?viewIndex=0


Da decolagem ao pouso - United se esforça para manter o mais
alto padrão em segurança e higienização

Quando você estiver pronto para viajar novamente, estaremos juntos, oferecendo limpeza de última 
geração, priorizando o seu bem-estar e inovando para um amanhã mais saudável.

NO
AEROPORTO

ANTES DO 
EMBARQUE

DURANTE O VOO APÓS O POUSO



No Aeroporto

• Desinfetamos regularmente as superfícies comuns dentro de nossos terminais nos 
aeroportos.

• Você notará mudanças na sinalização, incluindo uma nova regra de distanciamento 
de 2 metros nos balcões de check-in, permitindo o mínimo contato entre agentes e 
clientes.

• Reduzimos os pontos de contato, desativando temporariamente os quiosques de 
autoatendimento na maioria dos locais.

• Implementamos proteções contra espirros nos principais pontos de interação, 
incluindo balcões de check-in e nos portões de embarque.

• Estamos fornecendo desinfetante e outros suprimentos aos funcionários para 
proporcionar uma experiência de viagem mais segura. Também implementamos a 
verificação de temperatura dos funcionários e reduzimos o contato direto.

*Medidas temporárias que serão reavaliadas constantemente | Informação de abril de 2020



Antes do embarque

• Desinfetamos os pontos e superfícies de contato dos passageiros antes de cada 
voo.

• A partir de maio, disponibilizaremos máscaras faciais para nossos clientes.

• Os upgrades Premier gratuitos serão processados no portão de embarque. 

• O embarque será realizado com menos clientes por vez, para permitir uma maior 
distância durante o processo.

• O embarque será realizado do final para o começo e por fileiras, e espaçaremos os 
clientes para minimizar a aglomeração na área do portão de embarque e no 
corredor de acesso à aeronave.

• Solicitamos aos clientes que digitalizem seus cartões de embarque 
automaticamente.

*Medidas temporárias que serão reavaliadas constantemente | Informação de abril de 2020



Durante o voo

• Utilizamos sistemas de circulação de ar de ponta, semelhantes aos encontrados 
em hospitais, equipados com filtros de alta eficiência (HEPA) que removem até 
99,97% das partículas transportadas a bordo.

• Nossos comissários de bordo são obrigados a usar máscara facial durante todo o 
tempo em serviço. Fomos a primeira grande companhia aérea dos EUA a 
implementar essa iniciativa.

• Fornecemos copos novos para cada refil de bebida.

• Todos os utensílios de mesa, pratos, talheres, carrinhos e copos são lavados e 
higienizados após cada uso, como de costume.

• Os comissários de bordo entregam a comida aos passageiros, ao invés de deixar 
que eles escolham e retirem da bandeja.

• Optamos por alimentos já pré-embalados e bebidas fechadas, suspendendo a 
compra a bordo e o serviço de toalhas quentes, e estamos usando bandejas de 
coleta para recolher o lixo.

*Medidas temporárias que serão reavaliadas constantemente | Informação de abril de 2020



Após o pouso

• Garantimos que nossos padrões de limpeza de aeronaves atendam e, em muitos 
casos, excedam as diretrizes do CDC*.

• Limpamos e preparamos a aeronave novamente para receber o próximo 
grupo de clientes, desinfetando os pontos de contato e as superfícies 
tocadas pelos passageiros antes de cada voo.

• Isso inclui a higienização completa utilizando desinfetante eficaz e de alta 
qualidade e limpeza multiuso de lavatórios, cozinhas, bandejas, janelas e 
apoios de braços.

• Implementamos a pulverização eletrostática em nossos procedimentos de limpeza 
em todos os voos internacionais de longa duração e aeronaves da frota principal 
em nossos centros de conexão nos EUA. Em junho, todas as aeronaves passarão 
por pulverizadores eletrostáticos para desinfetar o ar e as superfícies.

• Quando o CDC nos informa que um passageiro potencialmente infectado esteve 
em uma de nossas aeronaves, essa aeronave é retirada de serviço e submetida 
aos procedimentos de descontaminação.

*Centro de Controle e Prevenção de Doenças| Informação de abril de 2020



4 dicas para viajar mais preparado

F A Ç A  U M A  R E F E I Ç ÃO  A N T E S  D E  
C H E G A R  A O  A E R O P O R T O

T R A G A  O SE U  P R Ó P R I O  
D E S I N F ET ANT E  P A R A  A S  M Ã O S

F A Ç A  O  D O W N L O A D  D O  A P P  D A  
U N I T E D

Modificamos nosso serviço de 
alimentação a bordo para apenas 
itens embalados e seu restaurante 
favorito do aeroporto pode estar 
fechado.
Faça uma refeição antes de ir para 
o aeroporto.

O TSA agora permite que os 
passageiros tragam até 12 fl oz 
(350 ml) de desinfetante para as 
mãos na mala de bordo.

O aplicativo da United permite o 
embarque sem contato. Em 
breve, o check-in no quiosque e a 
impressão de etiquetas de 
bagagem também serão 
alterados.

Proteções faciais ou máscaras são 
necessárias para nossa tripulação 
e clientes ao voar com a United. 
Para quem não tem máscara, 
oferecemos proteções faciais 
gratuitas antes do embarque.

Para manter-se saudável, viajar pelos aeroportos e aviões pode parecer um pouco diferente no ambiente de hoje. Aqui 
estão algumas dicas para navegar no novo normal.

U SE  A  SU A  M Á SC A R A  
P R O T E T O R A  F A V O R I T A



Obrigado!

Central de reservas: (11) 3145 4200 | Demais localidades: 0800 16 2323


