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DECRETO Nº 4.330, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
Define

medidas

enfrentamento
Corona

vírus

da

complementares
pandemia
voltadas

para

o

decorrente

do

à

RETOMADA

ECONOMICA, estabelecendo a 4ª FASE do Novo
Normal Cairu e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Corona Vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que atualmente contam mais de 5 milhões de casos confirmados no
mundo e uma taxa média de mortalidade de 7%;
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CONSIDERANDO que no Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26/02, e desde então
algumas medidas de contenção vem sendo tomadas por estados e municípios;

CONSIDERANDO que no Estado da Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 06 de
março de 2020 e algumas medidas foram tomadas pelo Governo Estadual;

CONSIDERANDO que Cairu teve o primeiro caso confirmado em 11 de maio de 2020 , o
número

de

casos

atualizados

do

município

pode

ser

conferido

em https://www.cairu.ba.gov.br/Site/Covid19;

CONSIDERANDO que Cairu tomou como medidas preventivas: declaração de situação
de emergência pública para conter o Coronavírus; instituição do Comitê Municipal de
Prevenção e Controle da Covid -19; Suspensão as aulas da rede pública e particular;
Suspensão de todos os passeios turísticos (embarcações, 4x4 e quadriciclos); Suspensão
de eventos culturais, esportivos e religiosos; Interdição de todas as praias; Suspensão de
todo o comércio, exceto o comércio essencial; Suspensão do funcionamento das
academias de ginástica, bem como clubes e áreas de lazer de hotéis; Implementação
do trabalho remoto para os servidores municipais, exceto Saúde, Fiscalização e Guarda
Municipal; Campanha de vacinação contra influenza em domicilio para pessoas com 60
anos ou mais; Suspensão de todos os atendimentos odontológicos , exceto casos de
urgência e emergência; Suspensão da visitação à Fortaleza do Morro de São Paulo;
Suspensão das atividades do CRAS voltadas para idosos; Suspensão das obras
particulares com mais de dez funcionários; Restrição do número de linhas e da
capacidade das embarcações de transporte intermunicipal; Tornou obrigatório o uso da
máscara por meio de decreto municipal; Distribuição de máscaras de tecido para pessoas
do grupo de risco; Suspensão da realização de novos check-ins, bem como renovação
dos antigos, em meios de hospedagem, assim como suspensão do aluguel de casas de
temporada; Integração na Unidade Microrregional de Referência para Atendimento
Covid-19 por meio do Consórcio Ciapra; Distribuição do Cheque Solidário para famílias
em situação de vulnerabilidade social; Reforma da Unidade Salústio Palma para
atendimento inicial de pacientes com Covid-19; Criação do aplicativo Cairu Cidadão para
denúncias acerca do descumprimento dos decretos com medidas preventivas;
Implantação do canal de comunicação ZapCovid Cairu para tirar dúvidas acerca de
sintomas da Covid-19; Disponibilização de atendimento psicossocial virtual para toda a
população;
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CONSIDERANDO a necessidade de planejamento da retomada econômica gradual do
Município e garantir a adaptação da população à nova normalidade, o Plano Novo Normal
Cairu agregando critérios econômicos e de saúde pública, assegurando a tomada de
decisão de forma responsável e coordenada, tendo como prioridade a valorização da vida
humana;

CONSIDERANDO que para o retorno das atividades econômicas com segurança é
necessário o Monitoramento de indicadores epidemiológicos e assistenciais; a Retomada
da economia de forma gradual e faseada e o Monitoramento da retomada através da
adaptação de protocolos setoriais;
CONSIDERANDO o plano de retomada publicado pela municipalidade pelo site:
http://www.retomada.cairu.ba.gov.br/;
DECRETA
Art. 1º - Continuam restabelecidas as atividades administrativas do
Município de Cairu em horário de expediente normal e presencial, nos termos fixados
pelos respectivos órgãos municipais.
Art. 2º- Em função dos casos confirmados de Corona vírus no município de
Cairu – Bahia ficam suspensos, até dia 20 de novembro de 2020:
I - Os eventos e atividades com a presença de público superior a 100 (cem)
pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas,
tais como: eventos políticos, desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos
científicos, passeatas e afins;
a)Estão autorizadas as atividades esportivas nos campos e quadras do
município, mediante agendamento junto a Superintendência de Esporte. Os jogos não
devem ter o modelo de campeonato e não serão permitidas platéias ou torcidas. Todos
os protocolos de segurança em saúde devem ser seguidos, como uso de máscaras,
medição de temperatura e utilização de álcool gel 70%.
II - As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, a
serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros;
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III - eventos, shows, seminários, workshops, cursos e competições
esportivas promovidas pela Prefeitura de Cairu ou que utilizem a estrutura da Prefeitura;
IV - As atividades voltadas para terceira idade realizadas pelos núcleos do
CRAS;
V - Atendimentos odontológicos na rede municipal de saúde, que não sejam
comprovadamente urgência e emergência.
Art. 3º - Fica continuada a 4ª Fase do plano Novo Normal Cairu em que
continua restabelecida as atividades abaixo:
§ 1º. Flexibilizado o transporte intermunicipal de turistas, obedecendo aos
protocolos

gerais

e

específicos

do

setor,

disponíveis

no

site

http://www.retomada.cairu.ba.gov.br/ ou nos anexos deste decreto.

I- O transporte intermunicipal funcionará entre as 5:30 e 19 horas, durante
toda a semana.
II- Para acesso ao transporte de que trata o art. 1º, o passageiro deverá chegar
com no mínimo 30 min (trinta minutos) de antecedência ao horário de
embarque divulgado pela Associação que presta o serviço, no terminal
de embarque:
III-

Fica orientado que seja evitado o transporte de passageiros com mais
de 60 (sessenta) anos ou com restrições de saúde que levem a ser
classificada com grau de risco para a pandemia corona vírus.

§ 2º. Ficam flexibilizados os serviços voltados ao passeio volta a ilha de
Tinharé e Boipeba, bem como todos os transportes de atividades turísticas em território
municipal quaisquer que sejam os meios (barcos, lanchas, carros e quadrículos), com
capacidade de 70 por cento de ocupação dos transportes, de acordo com protocolos
estabelecidos em Anexo.
§ 3º. Autorizado a abertura do comércio varejista, mercados, padarias,
hortfrut, açougues, farmácias, clinicas, salões de beleza, serviços de estética, academias,
obras da construção civil, bares, lanchonetes, restaurantes, ambulantes e meios de
hospedagem de acordo com restrições estabelecidas nos protocolos;
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§ 4º. Autorizada a realização de cultos e missas de acordo com restrições
estabelecidas nos protocolos;
§ 5º. Autorizado o uso das praias para práticas individuais de atividade física,
passeios de bicicleta, charretes e aluguel de caiaques.
§ 6º. Autorizado o aluguel de casas de temporada.

Os proprietários ou

responsáveis pelas casas devem comparecer primeiramente em unidade local da
Diretoria de Tributos para a realização do cadastro e após na Vigilância Sanitária
Municipal para apresentar o certificado do curso

HIGIENIZAÇÃO DOS MEIOS DE

HOSPEDAGEM - SENAC e assinatura do termo de compromisso de manutenção dos
protocolos apresentados no curso.
§ 7º. Está autorizado o som ao vivo com no máximo 3 pessoas (entre voz e
instrumentos), ou som mecânico ( que não caracterize shows) , apenas na área
interna dos estabelecimentos , ambos com no máximo 50 decibéis. Não será
permitido a realização de shows, apresentação de bandas, ou instalação de
qualquer equipamento sonoro nas vias públicas.

§ 8º.

Autorizado o uso de cadeiras de praia na capacidade de 50% (

cinquenta por cento).

As cadeiras devem ser higienizadas com solução

desinfetante, como álcool 70% nas formas (líquida, gel, spray) a cada troca de
usuário e devem se manter distanciadas em 1,5 metros.
§ 9º.

Para os meios de hospedagem está permitida a taxa de 70% de

ocupação– com exceção para pousadas com 10 (dez) ou menos quartos que poderão ter
100% de ocupação. O aumento será gradual de acordo com os indicadores de risco;
§ 10º. Fica autorizada a emissão de alvarás para eventos privados que irão
ocorrer a partir do dia 15 de dezembro de 2020. Deverão ser obedecidos os critérios de
quantidade de público de até 200 pessoas, bem como as medidas de higiene já
estabelecidas nos protocolos em anexo.

Caso haja alguma alteração nos índices de

contaminação de COVID-19 no município, o alvará poderá ser suspenso a qualquer
momento.
§10 º. O descumprimento de qualquer dos dispositivos descritos no presente
artigo importará na apreensão imediata do veículo de transporte, público ou
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particular e multa de R$: 2000,00 (dois mil reais), e em caso de reincidência, haverá
perda do Alvará bem como aumento da multa em até 100% da já autuada, sem
prejuízo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem como da aplicação de demais
sanções administrativas, já estabelecidas pela municipalidade nos demais atos
normativos referentes à prevenção ao Corona vírus.
Art. 4º- O funcionamento de todas as atividades relacionadas no no
Art. 3º devem obedecer aos protocolos gerais e específicos de cada setor disponíveis no
site www.retomada.cairu.ba.gov.br ou nos Anexos deste decreto.
§ 1º. O não cumprimento dos protocolos gerais e específicos, disponíveis no
site www.retomada.cairu.ba.gov.br, ou nos anexos deste decreto, ensejará em multa de
R$ 2.000 ( dois mil reais) , até R$ 10.000 ( dez mil reais) em caso de reincidência,
podendo também ocasionar e interdição do estabelecimento e a perda do alvará de
funcionamento, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem como da
aplicação de demais sanções administrativas.
Art. 5º - O estímulo ao serviço de delivery (entrega em domicílio) deve ser
intensificado e priorizado.
Art. 6º- As Clínicas com serviço de emergência e laboratórios privados
permanecerão em funcionamento, normalmente.
Art. 7º- As agências bancárias, Casas Lotéricas e Correspondentes
Bancários manterão suas atividades no horário normal de funcionamento.
§ 1º - Os Caixas Eletrônicos deverão estar ativos, abastecidos de moeda
corrente e com todos os serviços disponíveis, a fim de que seja evitado o atendimento
presencial. Daí a importância de que sejam criados veículos de comunicação locais para
agendamento, com hora marcada, de serviços presenciais extremamente essenciais.
§ 2º - As Casas Lotéricas atenderão, prioritariamente, os beneficiários dos
programas federais, de preferência com hora marcada devendo, para tanto, serem
disponibilizados e divulgados telefone (s) de contato.
§ 3º - O acesso a estes estabelecimentos deve ser controlado mediante
barreira física, a fim de limitar aglomerações, considerando o tamanho de cada local. Em
havendo fila, deverão promover a distância mínima de 01 (um) metro entre os clientes.
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Art. 8º - Fica autorizada a concessão de férias aos servidores efetivos, de
acordo com autorização do Secretário(a) da pasta , que deverá fazer a escala
programada de forma a não comprometer as atividades da Administração e a
disponibilidade dos serviços, especialmente os de saúde e segurança.
Art.

9º

-

As

medidas

previstas

neste

Decreto

serão

avaliadas

permanentemente pelo COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA
COVID, que poderá adotar providências adicionais necessárias ao enfrentamento do
Coronavírus.
Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá
efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus
e não revoga as medidas anteriormente publicadas pelo município.
Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de outubro de 2020.
Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HHN/DJ47K6ZRGXKDUCIH2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
3 de Novembro de 2020
9 - Ano - Nº 4322

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I
PROTOCOLO GERAL

PARA EMPRESAS

•

O teletrabalho deverá ser priorizado, assim como as reuniões por teleconferência;

•

Deverá ser mantida a distância mínima de 2,0m entre as pessoas;

•

Os estabelecimentos com área de até a 200m² devem observar o limite de
capacidade de 1 pessoa para cada 9m² de área do estabelecimento, sendo o
acesso limitado a 1 pessoa por unidade familiar, salvo quando se tratar de idosos,
pessoas

com

diagnóstico

de

câncer

e

em

uso

de

medicamentos

imunossupressores, casos em que será permitido 1 acompanhante;
•

Os espaços físicos e as estações de trabalho devem ser reorganizadas para
respeitar o distanciamento mínimo entre as pessoas;

•

As estações de trabalho que não atendam ao distanciamento mínimo devem
utilizar barreiras físicas entre as pessoas, atentando para que as dimensões sejam
suficientes para manter a segurança de todos;

•

Caso a implementação de barreiras físicas não seja viável, deve ser fornecida
máscara facial shield para todos os funcionários;

•

Deverá ser demarcado no chão as posições de fila (ex: espera ou pagamento) e
assentos de espera/atendimento, respeitando o distanciamento mínimo;

•

Deverá ser evitado o controle de acesso com contato físico (ex: biométrico ou
catracas);

•

Deverá ser priorizado o funcionamento com agendamento prévio e serviços online,
com entrega à domicílio ou retirada no local;

•

Deverá ser adotado o uso de senhas ou similares para evitar a formação de filas ou
aglomerações de pessoas;

•

Deverá ser priorizado o pagamento via transferência digital ou cartão de crédito e
similares;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HHN/DJ47K6ZRGXKDUCIH2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
3 de Novembro de 2020
10 - Ano - Nº 4322

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

•

Deverão ser instaladas barreira de acrílico no caixa, se possível, e/ou exigir
utilização de máscara facial shield;

•

As máquinas de pagamento com cartão devem ser revestidas com filme plástico
para facilitar higienização após cada uso;

•

O uso de máscara facial é obrigatório para todos (funcionários e clientes),
recomendando-se as de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão

•

A utilização de luvas é recomendada apenas para profissionais de saúde e
cuidadores de pessoas com Covid-19, conforme orientação da Organização
Mundial da Saúde - OMS;

•

O distanciamento mínimo obrigatório e a etiqueta respiratória, cobrir a boca com o
antebraço ou usar lenço descartável ao tossir ou espirrar, deverão ser observados,
mesmo com uso de máscara e o descarte dos lenços deverão ser realizados em
uma lixeira com tampa a ser fechada imediatamente após o uso;

•

Deverá ser incentivada a lavagem das mãos por parte dos funcionários a cada 2
horas, com água e sabão, por no mínimo 20 segundos;

•

Antes, durante e após o período de funcionamento, deverá ser reforçada a
sanitização do ambiente com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou
sanitizantes

de

efeito

similar:

os

banheiros

devem

ser

higienizados

constantemente; os meios de pagamento devem ser higienizados após cada uso;
as superfícies de toque higienizadas no mínimo a cada 2 horas; as demais áreas
devem ser higienizadas antes da abertura e no fechamento do estabelecimento.
•

Os filtros e dutos do ar-condicionado devem ser mantidos limpos;

•

As portas e janelas deverão ser mantidas abertas, com ventilação adequada,
sempre que possível, observando também as questões sanitárias;

•

Deverão ser notificados imediatamente os casos confirmados de COVID-19 à
Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos seguintes contatos: ZapCovid Cairu
(75) 9.9978 -5557, de segunda a sexta, das 08h às 17h para informações sobre
notificação de casos; e-mail secretaria.saude@cairu.ba.gov.br
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PARA COLABORADORES
•

Deverá ser mantido o isolamento domiciliar para os integrantes do grupo de risco,
assim considerado:

•

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; grávidas de alto risco; cardiopatas
graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica,
arritmias); pneumopatas graves ou descompensados (em uso de oxigênio
domiciliar, asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC);
imunodeprimidos; ) portadores de doenças renais crônicas em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5); portadores de diabetes mellitus, conforme juízo clínico; portadores
de obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40); portadores de doenças
cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down);
outras que sejam incorporadas pelo Ministério da Saúde.

•

Deverão ser adotados regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou
flexibilização de horários de entrada, saída e almoço, sempre de forma
padronizada, assim como revezar horários de utilização de espaços comuns (ex.
refeitórios e vestiários);

•

O empregador deverá fornecer EPIs (camisa, calça, touca, luva cano longo,
sapatos fechados) e as máscaras faciais em quantidade adequada para cada
trabalhador;

•

Deverão ser afastados para isolamento domiciliar de 14 dias os colaboradores que
testarem positivos para Covid-19, tenham tido contato ou residam com caso
confirmado de Covid-19 ou apresentarem sintomas de síndrome gripal e monitorálos;

•

Deverá ser realizado treinamento semanal com funcionários sobre os protocolos
aplicáveis à sua atividade;

•

Deverá ser realizada a segregação dos colaboradores entre as diferentes áreas de
serviço;

•

Deverá ser incentivada a troca diária de uniformes, com fornecimento de
quantidade que o permita que seja realizada a higienização dos mesmos em tempo
hábil;
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•

Os uniformes e EPIs (capacetes, calçados de segurança, entre outros) somente
devem

ser

reutilizados

se

devidamente

higienizados

com

preparações

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

PARA CLIENTES
•

Deverá ser viabilizado o atendimento diferenciado para grupos de risco a exemplo
do atendimento preferencial e horário exclusivo;

•

Deverão ser disponibilizados kits completo para higienização nos banheiros (álcool
em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,
sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado) e kits à base de álcool em gel
70% nos locais visíveis, de maior fluxo de pessoas e/ou de maior contato constante
(ex: entrada, caixa de pagamento e escadas);

•

Deverá ser exigido que clientes ou usuários higienizem as mãos com álcool em gel
70% ou soluções de efeito similar ao acessarem e saírem do estabelecimento;

•

Deverão ser implementadas medidas de comunicação em pontos estratégicos para
funcionários, clientes e usuários sobre o protocolo, com cartazes, sinais,
marcações, dentre outros;

•

Deverá ser colocado sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido no
estabelecimento.
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ANEXO II
PROTOCOLO PARA ATIVIDADES RELIGIOSAS
As atividades religiosas de qualquer natureza devem observar seguinte protocolo e
demais normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção da Covid-19:

x Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem respeitar as
orientações para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar as
seguintes estratégias:

a) no espaço destinado ao público deve ser observada a ocupação máxima de 50%,
garantido o afastamento mínimo de 2,0m entre as pessoas;

b) preferencialmente devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso
individualizado, em quantidade compatível com o número máximo de participantes
autorizados para o local, conforme o estabelecido neste Protocolo;

c) bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a
garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento
mínimo de 2,0m umas das outras;

d) locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e
posicionados lado a lado, devem prover meios para o bloqueio intercalado destes
assentos, do tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado. Recomenda-se utilizar
fitas ou outros dispositivos para este bloqueio que não possam ser facilmente removidos;

e) ainda considerando os locais onde os assentos são fixos ao chão e posicionados
lado a lado, a disposição dos usuários entre as fileiras também deve ocorrer de forma
intercalada, uma fileira sim e outra não, e respeitando o afastamento entre as pessoas.
x É recomendado à população que realize seus atos religiosos em seus lares e
residências, de forma individual ou em família;
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x Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na
hipótese de formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento
mínimo de 2,0 metros entre as pessoas;
x Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem ser
evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico,
como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros;
x Devem ser adotadas medidas para evitar qualquer forma de confraternização e
agrupamento de pessoas na saída dos templos;
x Todos os fiéis, funcionários e colaboradores devem usar máscaras de tecido
recomendadas à população durante todo o período que estiverem fora de suas
residências,
mantendo seu uso durante as celebrações.
x Cartazes com orientações a respeito das medidas de prevenção e controle
para a Covid- 19, bem como das regras para o funcionamento dos templos religiosos
devem ser fixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas, preferencialmente na
entrada,banheiros,

entre outros.

Também deve

haver

compartilhamento

destas

informações por meio eletrônico como redes sociais, WhatsApp, e-mails, e outros.
x Cada pessoa que chegar para acompanhar a celebração dos cultos religiosos
deve higienizar as mãos com álcool em gel 70% antes de entrar e ao sair;
x Os templos religiosos devem disponibilizar condições para que as pessoas
adotem a prática de higiene de mãos no local, posicionando frascos e dispensadores
abastecidos com álcool em gel 70% em pontos estratégicos e de fácil acesso aos
frequentadores;
x As pias destinadas a higiene das mãos devem estar abastecidas com os
insumos necessários como sabonete líquido, papel toalha, álcool em gel 70% e lixeira
sem acionamento manual;
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x Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco devem permanecer em
casa e acompanhar as celebrações por meios de comunicação como rádio,
televisão, internet, entre outros recursos;
x Espaços destinados à recreação de crianças como espaço kids, brinquedotecas e
similares devem permanecer fechados;
x Todos os atendimentos individualizados devem ser pré-agendados, e durante
os mesmos deve ser mantido o afastamento de 2,0 metros entre as pessoas;
x Deve ser respeitado o intervalo de no mínimo 15 minutos entre cada atendimento
para desinfecção do ambiente e das superfícies;
x Os ritos, rituais e práticas específicas de cada tradição religiosa devem ser
reavaliados e adaptados ao momento atual;

a)Nas congregações que celebram a ceia, com partilha de pão e vinho, ou celebração de
comunhão, os líderes religiosos e os fiéis devem higienizar as mãos antes de
realizar a partilha;

b)Os elementos devem ser entregues na mão do fiel e não na boca.
x O uso de instrumentos musicais e microfone deve ser individual. Esses
devem ser desinfetados após cada uso;
x O método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de forma a
não haver contato físico dos fiéis e celebrantes com os mesmos, possibilitando a coleta
por
meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico.

a)Os recipientes de coleta não devem, em hipótese alguma, circular pelas mãos das
pessoas.
x Fica proibido o compartilhamento de materiais como bíblia, revista, rosário,
entre outros. O uso desses deve ser individual;
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x Dispensadores de água benta ou outro elemento de consagração de uso
coletivo devem ser bloqueados;
x Durante o horário de funcionamento dos templos religiosos, deve ser
realizada a limpeza geral e a desinfecção com preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar de todos os ambientes de, pelo menos, uma vez por período, matutino,
vespertino e noturno, bem como antes e depois das celebrações;

a)A frequência de limpeza e desinfecção deve ser aumentada a depender do
dimensionamento do local e do número de pessoas.

b)Após as celebrações o local deve ser rigorosamente desinfetado principalmente
nos locais frequentemente tocados, como bancos, maçanetas de portas, microfones entre
outros;

c)A limpeza e desinfecção dos sanitários deve ser intensificada. Deve-se sempre,
na presença de secreções orgânicas remover o excesso com papel toalha e somente
após proceder a limpeza do local com água e sabão e finalizada esta etapa, deve-se
realizar a desinfecção do local.
x Os dispensadores de água dos bebedouros que exigem aproximação da boca
com o ponto de saída da água devem ser bloqueados.

a) Somente será autorizado o funcionamento de bebedouros onde copos e garrafas
podem ser preenchidas diretamente, e sem tocar o bocal dos mesmos na saída de água;

b) Cada pessoa deve trazer sua garrafa para este abastecimento ou ser
disponibilizado copos descartáveis no local, sem compartilhá-los em hipótese alguma,
mesmo entre indivíduos da mesma família.
x Todos os ambientes devem ser mantidos constantemente abertos, arejados e
ventilados, de preferência de forma natural;
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a) Caso o uso de aparelhos de ar condicionado seja necessário, os componentes do
sistema de climatização como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e
dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes
nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.
x Os locais para refeição dos colaboradores e funcionários devem organizar escalas
para utilização deste espaço de forma a evitar aglomerações e cruzamento de
pessoas no local, além de garantir o afastamento físico entre as pessoas com
distância mínima de 2,0 metros;
x Medidas internas relacionadas à saúde dos funcionários e colaboradores devem
ser adotadas para evitar a transmissão da Covid-19, priorizando o afastamento de
pessoas pertencentes aos grupos de risco, tais como acima de 60 (sessenta) anos de
idade, ou portadores de outras doenças crônicas que também justifiquem o afastamento;
x Deverão ser afastados para isolamento domiciliar de 14 dias os colaboradores que
testarem positivos para Covid-19, tenham tido contato ou residam com caso
confirmado de Covid-19 ou apresentarem sintomas de síndrome gripal e monitorálos
x O responsável pelo templo deve orientar os membros e demais frequentadores
sobre práticas preventivas cotidianas como uso de máscaras, higiene das mãos,
etiqueta respiratória, bem como a não comparecerem nos cultos, missas e outras
celebrações caso apresentem sintomas gripais (tosse, dificuldade para respirar,
febre, entre outros), bem como se forem diagnosticados como casos suspeitos ou
confirmados de contaminação pela Covid-19;
x Reuniões internas nos templos para organização de atividades religiosas ou
estudos, devocionais, entre outros, preferencialmente, devem ser realizadas por
teleconferência. Quando presenciais, devem seguir estritamente as orientações
recomendadas para o afastamento mínimo de 2,0 metros entre os participantes,
bem como o uso de máscaras de tecido, prática de higiene de mãos e outras
medidas de prevenção;
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x Atividades que envolvam crianças devem permanecer suspensas

devido

principalmente a dificuldade na manutenção do afastamento físico entre elas e na
adoção de outras práticas de prevenção como a higiene frequente de mãos.
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ANEXO III

PROTOCOLO SETORIAL BARES, RESTAURANTES E CONGÊNERES

Fica definido o seguinte protocolo setorial para a atividade de bares, restaurantes e
congêneres a ser observado:
x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x A reabertura dos bares, restaurantes e congêneres está condicionada a vistoria da
Vigilância Sanitária e das equipes de Fiscalização quanto ao cumprimento dos
protocolos, sob pena de multa, interdição do estabelecimento e perda de alvará de
funcionamento;
x Os estabelecimentos devem receber os funcionários da Vigilância Sanitária e
Fiscalização a qualquer momento, sem nenhum tipo de obstrução, sujeito a
penalidades previstas no Art. 4º;
x Bares, restaurantes e congêneres deverão buscar obter o certificado de
capacitação de boas práticas no combate a Covid-19 emitido pelo Sebrae e/ou
SENAC;
x Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar de 09h manhã à 00h da noite;
x Redução na capacidade de atendimento dos clientes em 50%;
x

A disponibilidade de mesas e cadeiras dos bares e restaurantes nas praias será
de 50 %;

x Não será permitida a panfletagem, nem abordagem de prepostos dos
estabelecimentos nas vias públicas aos clientes;
x Está autorizado o som ao vivo com no máximo 3 pessoas (entre voz e
instrumentos), ou som mecânico ( que não caracterize show) , apenas na área
interna dos estabelecimentos , ambos com no máximo 50 decibéis. Não será
permitido a realização de shows, apresentação de bandas, ou instalação de
qualquer equipamento sonoro nas vias públicas.
x Somente

os

clientes

que

estiverem

de

máscaras

poderão

estabelecimento;
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x

Fornecer na entrada do estabelecimento, álcool 70% para os clientes;

x Neste primeiro momento não está autorizado a colocação de cadeiras e mesas em
áreas públicas, como ruas e praças;
x É obrigatório o uso de tapetes sanitizantes na entrada do estabelecimento;
x

Locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma adequada
para fácil identificação por parte dos clientes;

x As cadeiras/mesas devem ter número suficiente para garantir que a distância de
2,0 metros de distância entre as pessoas seja respeitada;
x Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, interditar as mesas
de forma alternada, comunicando visualmente quais estão livres e interditadas;
x

Manter ambientes bem ventilados (os climatizados precisam ter os filtros e dutos
do ar condicionado limpos, com manutenção em dia, além de utilizar equipamento
de desodorização de ambiente a base de ozônio);

x Toda bebida em lata deve ser higienizada com água e sabão antes da refrigeração;
x

Manter os talheres e guardanapos embalados individualmente em embalagem
plástica, e manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos;

x Os restaurantes que dispõem os alimentos em buffet para o autosserviço devem
colocar no local onde ficam os pratos e talheres, dispensadores de álcool 70% e
luvas descartáveis;
x Os equipamentos de buffet devem dispor de anteparo salivar de modo a prevenir a
contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do
consumidor, dos trabalhadores e de outras fontes;
x

Os clientes precisam higienizar as mãos com água e sabão ou álcool, utilizar
luvas, antes de pegar os pratos e os talheres.

x

Os talheres para servir só poderão ser manuseados com as luvas;

x Deve-se cobrir bandejas, protegendo os alimentos durante o transporte para o
serviço;
x

Deve ser mantido no início da fila de acesso ao buffet um funcionário para orientar
os clientes sobre a conduta necessária;

x Os cardápios e outros informativos devem ser descartáveis, com recursos digitais,
plastificados, ou impressos em material que permita higienização a cada utilização;
x Não oferecer produtos para degustação;
x Não utilizar nenhum material gráfico para distribuição;
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x Chopeira, máquinas de café, máquinas de gelo e demais equipamentos que sejam
limpos por equipe terceirizada ou equipe do estabelecimento devem ser
higienizados;
x

Não devem ser utilizados panos têxteis, mas sim descartáveis, para a higienização
de equipamentos e utensílios;

x Intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, incluindo os
locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso;
x

Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras,
maçanetas, superfícies do buffet, café e balcões) do estabelecimento bem como os
procedimentos de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s);

x Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos trabalhadores
sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e higiene
pessoal (com comprovação documental, de acordo com a Resolução RDC nº
216/2004);
x Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e
antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos (após
tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em
dinheiro ou cartões de banco, uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou
cartões de banco);
x Disponibilizar álcool 70% no caixa para higienização das mãos, dos clientes e dos
trabalhadores;
x Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a ANVISA e
o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;
x Não será permitida a entrada de entregadores e outros trabalhadores externos no
local de manipulação dos alimentos;
x Organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima de
1,50m entre os clientes;
x

A máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% após
cada uso, devendo ser revestida de plástico filme;

x

Incentivar o pagamento por cartão ou outro meio eletrônico, de preferência sem
contato (ex: cartões e celulares) evitando, na medida do possível, o uso de
dinheiro. Se não for possível, recomenda-se centralizar as cobranças de caixa em
um único trabalhador e com algum tipo de suporte (bandeja, vidro ou similar) para
evitar possível contaminação;
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x

Priorizar o uso de toalhas de mesa de uso único. Caso isso não seja viável, evitar
usar as mesmas toalhas de mesa com clientes diferentes, optando por materiais e
soluções que facilitam sua alternância entre serviços;

x Manter os talheres e guardanapos embalados individualmente em embalagem
plástica, e manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos;
x

Limpar a superfície das mesas e cadeiras, sempre que um cliente deixar o local;

x

Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos funcionários
sobre a correta higienização do estabelecimento e higiene pessoal, uso de
máscaras e protetores faciais.

COZINHA
Nutricionista, técnico de alimentos ou instituição de educação profissional deve realizar
palestra de orientação com toda equipe para apresentar e capacitar para os novos
procedimentos;
x Adotar, sob responsabilidade técnica, as suas próprias Boas Práticas de Produção
e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade e atendimento ao
Padrão de Identidade e de Qualidade para Produtos e Serviços na Área de
Alimentos, incluindo as etapas de controle, monitoramento e correção das
irregularidades;
x Os alimentos a serem consumidos crus e ou in natura devem ser submetidos a
processo de higienização e sanitização adequada, com produtos registrados na
ANVISA (hipoclorito de sódio a 1% para utilização em frutas, legumes e verduras
crus);
x Operar estritamente de acordo com o disposto nas normas de Segurança
Alimentar.
x Equipar todas as áreas da cozinha com produto para desinfecção das mãos, como
hipoclorito de sódio a 2,5% (Lembrando que o álcool gel é inflamável);
x Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de
produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores;
x Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as mãos e
desinfetá-las corretamente;
x Orientar e disponibilizar material sobre o correto processo de lavagem das mãos;
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x Notificar fornecedores de que não é permitido deixar pessoas com sintomas gripais
realizar entregas;
x Tomar medidas rigorosas de desinfecção de tábuas de cortar alimentos e utensílios
de cozinha;
x Limpar e desinfetar diariamente com álcool 70% portas de equipamentos de alta
utilização (fornos, geladeiras, freezers), bem como equipamentos em geral
(batedeiras, liquidificadores, processadores, etc);
x Devem ser realizadas inspeções diárias pela gerência em todas as áreas de
preparo e serviço de alimentos, para garantir que os métodos de limpeza e
higienização sejam seguidos e realizados de modo consistente;
x Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes
compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados,
no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do
estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local
específico e reservados para esse fim;
x Durante a execução das atividades, não é permitido, dentro da cozinha, fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular
dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento;
x Para o colaborador que utilize óculos, sugere-se a implementação de medidas que
garantam a sua correta higienização;
x Celulares não devem ser utilizados na área de manipulação de alimentos;
x O uso de máscaras, óculos ou qualquer outro EPI não substitui os cuidados
básicos de higiene a serem adotados, como a lavagem frequente e correta das
mãos;
x Os manipuladores de alimentos devem proceder à lavagem de mãos com água e
sabonete líquido quando: chegarem ao trabalho e entrarem no setor; antes e após
a manipulação de alimentos; a cada troca de alimentos a serem manipulados
(exemplo: entre manipulação de carnes cruas e vegetais); antes e após ida ao
sanitário; após qualquer interrupção do serviço; imediatamente após a retirada de
luvas, se for necessária a utilização; após tocar materiais contaminados; após
tossir, espirar ou assoar o nariz; após manusear lixo ou outro resíduo; antes e
após manipular alimentos crus; antes de manusear alimentos prontos para
consumo;
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x

Onde não há disponibilidade de pia, é recomendável o uso de preparação
alcoólica líquida ou em gel a 70% para a higienização das mãos, embora não se
exclua, aqui, a limpeza e lavagem das mãos, sempre que se fizer necessário;

x

Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos
daqueles usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que
entrem em contato com o alimento;

x Antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza
das embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando o
risco de contaminação;
x

A desinfecção de superfícies deve ser realizada após a sua limpeza,
principalmente as que tem maior contato e com frequência;

x

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à
base de cloro ou álcool e deve ser regulamentado junto à ANVISA;

x

Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados com água (se possível
quente) e detergente líquido sem ser diluído. Depois, devem ser colocados para
escorrer e, então, friccionados com álcool a 70% embebido em pano descartável;

x

Entregadores só devem entrar no estabelecimento em caso de extrema
necessidade e, se ingressarem, devem fazer a correta higienização das mãos
antes de acessarem a unidade. Os mesmos não devem ter nenhum tipo de
contato físico com os funcionários da unidade. Após o recebimento das matériasprimas, o funcionário deve lavar as mãos e, em seguida, higienizar as
embalagens, antes do armazenamento.

SISTEMA DELIVERY
x O estabelecimento deve ter um espaço destinado para a entrega do pedido ao
entregador (bar, mesa, etc.);
x

Os alimentos deverão ser colocados em sacos fechados, de preferência selado. A
bolsa usada para entrega será limpa e desinfetada por dentro e por fora após cada
entrega;

x

O responsável pela entrega deve usar máscara e higienizar as mãos com álcool
70%;
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x

O entregador deve fazer a correta higienização das mãos antes e depois de cada
entrega;

BARRACAS DE PRAIAS
x Criar formatação onde as espreguiçadeiras são liberadas para uso devidamente
desinfetada com hipoclorito de sódio a 2,5% (a cada 5 litros de água adicione 1
copo (200 ml) de água sanitária) e a cada utilização seja novamente higienizada;
x

O guarda sol deve ser manipulados exclusivamente pelos garçons e higienizados
logo após a montagem.
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ANEXO IV
PROTOCOLO SETORIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fica definido o seguinte protocolo setorial para a atividade de construção civil a ser
observado:
x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x Deverá ser adotado o ponto por exceção, conforme previsão legal, para evitar
aglomeração de pessoas em volta dos equipamentos de marcação, nos horários
de início e final de expediente;
x Preferencialmente, deverão ser substituídos os relógios biométricos por cartões de
ponto ou outras tecnologias que não necessitem do contato com as mãos;
x Deverão ser evitadas reuniões em grupos e quando necessário realizar ao ar livre;
x Deverão ser retirados bancos com muitos assentos para evitar aglomerações;
x A entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro, especialmente
fornecedores de materiais deverá ser restrita;
x Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso manual devem ser
constantemente limpos e higienizados, antes e durante a execução dos trabalhos;
x Nos imóveis já habitados, devem ser observados:
a) a realização de quaisquer obras em imóveis habitados, quando estes fizerem parte de
um condomínio, deve ter prévia aprovação do síndico;
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b) não serão permitidas obras em áreas internas das residências se houver morador dos
grupos de risco;

c) serão permitidas obras em áreas comuns ou externas de imóveis habitados com a
presença máxima de 15 funcionários ou em áreas internas com permissão máxima de 02
(dois) funcionários a cada 100m2 do imóvel em questão;

d) deverá ser delimitada a área de execução dos serviços, preservando distanciamento
mínimo de 2,0m entre as pessoas;

e) os serviços devem ser escalonados para reduzir a presença simultânea de operários
na obra;

f) o acesso de fornecedores deve ser reduzido, sendo que os mesmos devem permanecer
apenas o tempo necessário para a entrega dos produtos;

g) todos os materiais para a realização das obras devem ser armazenados em locais
externos às áreas estritamente residenciais;

h) os resíduos das obras (bota fora) devem ser totalmente descartados no intervalo
máximo de 02 (dois) dias;

i) ao final do turno de trabalho as áreas sob intervenção ou que tiverem sido atingidas por
resíduos das obras devem ser devidamente higienizadas.
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ANEXO V
PROTOCOLO SETORIAL DOS CONDUTORES TURÍSTICOS
Fica definido o seguinte protocolo setorial para a atividade de condutor turístico a ser
observado:
x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x Deverão informar-se sobre prevenção de riscos higiênicos e sanitários no
desenvolvimento de sua atividade;
x Evitar saudações com contato físico, incluindo o aperto de mãos, com outros
condutores e/ou guias de turismo e outros profissionais, além de turistas e
visitantes;
x Respeitar a distância de 2,0 metros sempre que possível;
x Se o profissional apresentar qualquer sinal ou sintoma de Covid-19, ainda que com
caráter leve, deve abster-se de prestar os serviços e notificar a Secretaria da
Saúde

por

meio

do

ZapCovid

Cairu

(75)

9.9978-5857

e

e-mail

secretaria.saude@cairu.ba.gov.br;
x Usar sempre máscaras e orientar os turistas a fazer o mesmo. Lembrar-se de
trocar a máscara sempre que ficarem úmidas;
x Ao descartar máscaras, lenços ou qualquer objeto pessoal descartável, este deverá
ser acondicionado em lixeira específica e habilitada para esta finalidade. Na falta
desta acondicioná-los em um saco e vedá-lo até o seu possível descarte;
x Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Caso não haja essa
possibilidade, utilizar solução desinfetante, como álcool 70% nas formas (líquida,
gel, spray, espuma ou lenços umedecidos), especialmente depois de tossir ou
espirrar ou depois de tocar superfícies especialmente contaminadas;
x Desinfetar frequentemente os objetos de uso pessoal como: óculos, telefones
celulares, etc;
x Evitar compartilhar equipamentos de trabalho (como rádios, celular, walkietalkies
etc.) com outros carregadores, condutores, guias. No caso de necessidade de
compartilhamento ou alternância de uso de equipamentos, o mesmo deverá ser
higienizado antes do próximo uso;
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x O carregador, condutor, guia de turismo deverá informar a seus clientes as
medidas de prevenção e higiênicas aplicáveis, bem como as restrições, limitações
e/ou modificações no serviço necessárias à prevenção de contágio;
x Deverá ser determinado e avisado anteriormente como e onde serão realizadas as
visitas, bem como as possíveis restrições de provedores de serviços (
monumentos, espaços naturais, restaurantes e outros);
x Elaborar atividades, preferencialmente, em sentido único para evitar cruzamento de
grupos, sempre que possível, coordenando o trajeto com outros condutores;
x Coordenar com provedores de serviços (meios de hospedagem, restaurantes, etc)
protocolos de visitas e de prevenção de riscos;
x Evitar espaços reduzidos e zonas suscetíveis de concentração de aglomerações;
x Estabelecer um número máximo de pessoas a que se pode oferecer o serviço de
maneira segura;
x Atender às diretrizes sanitárias no caso de utilização de veículos para transporte de
turistas;
x Respeitar o horário planejado para evitar incidentes, bem como evitar improvisos
que afetem ao desenvolvimento e itinerário da visita.
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ANEXO VI
PROTOCOLO SETORIAL DOS ESTABELECIMENTOS DE MERCADOS, HORT FRUT,
PADARIAS E CONGÊNERES
Fica definido o seguinte protocolo setorial para os estabelecimentos de mercados,
hortfrut,

padarias

e

congêneres:

x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x O acesso ao estabelecimento pelos clientes deverá ser limitado à quantidade de
funcionários trabalhando no atendimento ou a capacidade de 01 pessoa por 9m²,
restrito a uma pessoa por entidade familiar, salvo quando se tratar de idosos,
pessoas

com

diagnóstico

de

câncer

e

em

uso

de

medicamentos

imunodepressores, casos em que será permitida a entrada conjunta de um
acompanhante;
x Deverá ser observado o horário de funcionamento das 7h às 22h.
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ANEXO VII
PROTOCOLO SETORIAL DOS SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E SERVIÇOS DE
ESTÉTICA
Fica definido o seguinte protocolo setorial para os salões de beleza, barbearias e serviços
de estética:
x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x Funcionários, colaboradores e clientes deverão sempre fazer uso de máscara
dentro do estabelecimento, exceto para a realização de procedimentos na face ou
corte de cabelo;
x Os profissionais cujo trabalho demanda proximidade e contato físico com o cliente
ou com outros trabalhadores devem fazer uso de máscaras face shields e luvas,
sempre que possível;
x Higienizar e desinfetar equipamentos, utensílios e acessórios(pentes, escovas,
dentre outros) com preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;a
cada atendimento ao cliente,bem como qualquer outra superfície de contato, como
cadeiras e lavatórios;
x A higienização de cada estação de trabalho deve ser realizada sempre que houver
troca de colaborador em sua utilização;
x Não deve haver toalhas ou capas de corte compartilhadas entre clientes;
x Os funcionários devem evitar o compartilhamento de ferramentas;
x Quando o material não puder ser de utilização única (escovas, tesouras, pentes,
limas e blocos polidores de unhas, etc.) deve-se proceder à sua lavagem ou
desinfecção com álcool 70% ou similar após cada utilização;
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x O material de manicura cortante e as tesouras de corte deve ser autoclavado;
x Se a descontaminação do material não for possível, deverá optar-se por soluções
descartáveis (uso único);
x Em caso de venda de mercadorias nesses estabelecimentos, não deverá haver a
possibilidade de testar ou provar produtos no local.
x N caso de uso de farda, esta deverá ser lavada e desinfetada diariamente;
a) no caso de uso de jaleco de TNT descartável, deve ser trocado a cada cliente quando o
serviço realizado necessite contato físico, a exemplo de massagem;

b) os profissionais e auxiliares devem evitar que a roupa e o calçado usados no caminho
casa-trabalho-casa sejam os mesmos usados durante o atendimento;

c) a equipe deve usar, preferencialmente, calçados que possam ser lavados
frequentemente com água e sabão.
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ANEXO VIII
PROTOCOLO SETORIAL DOS SERVIÇOS DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS

Fica definido o seguinte protocolo setorial para a atividade de clínicas e consultórios a ser
observado:
x Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que
couber;
x Quando do agendamento da consulta, seja por telefone ou através de rede social,
o paciente deverá informar se apresentou algum sintoma sugestivo de Covid-19
nos últimos 14 dias ou se manteve contato com pessoas identificadas ou suspeitas
de estarem infectadas com a doença, em caso afirmativo a uma destas perguntas,
o atendimento deverá ser adiado por 14 dias;
x Deverá ser aferida a temperatura de todos os pacientes e orientado a procurar o
serviço de saúde, caso apresente temperatura acima de 37,5ºC;
x O intervalo de atendimento entre pacientes deve ser no mínimo de 30 (trinta)
minutos para permitir a higienização adequada do ambiente;
x Durante o atendimento, os profissionais devem utilizar todos os EPI (gorro,
mascara, óculos ou protetor facial (máscara facial shield), avental impermeável e
propé), e fornecer óculos, gorro e propé para o paciente e acompanhante, quando
permitido, priorizando o uso de EPIs descartáveis;
x Quando for recomendado o uso da máscara N95 ou PFF2, deverão ser seguidas
as orientações da Nota Técnica n° 31 de 26 de março de 2020 da Secretaria da
Saúde do Estado da Bahia.
x A temperatura dos profissionais deverá ser aferida duas vezes ao dia, sendo que a
primeira deverá ser antes de iniciar o trabalho e a outra ao longo do dia e caso
algum membro da equipe apresente temperatura igual ou superior a 37,5ºC, ou
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sintomas gripais, sendo respiratórios ou não, cefaléia (dor de cabeça), fadiga,
diarréia, entre outros, deverá ser afastado provisoriamente do trabalho para
avaliação médica e conduta subsequente;
x Todos os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, sendo acondicionados
e tratados conforme RDC/ANVISA nº 222/2018;
x Os membros da equipe devem retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras,
cordões, brincos e relógios para atender os pacientes;
x Caso haja necessidade de realizar esterilização, o profissional que for realizar o
serviço deverá usar o EPI adequado, incluindo proteção facial (máscara facial
shield), avental impermeável, luvas, gorro e máscara;
x Todo e qualquer material externo que adentrar o consultório, a exemplo de
insumos, deverá ser devidamente higienizado;
x Deverá ser realizada desinfecção do ambiente, do equipamento, dos materiais de
uso individual e EPIs, como óculos e/ou protetores de face, após uso de cada
paciente;
x Todo o ambiente, incluindo o local de recepção, deverá ser higienizado sempre
antes do uso e ao encerramento das atividades e possuir dispensers de álcool
70%;
x No consultório, todas as superfícies tocadas deverão ser desinfetadas, todo o
mobiliário e local possível de ser tocado com as mãos e passíveis de contaminação
devem ser higienizados com detergente neutro e em seguida com álcool a 70%,
pelo menos no início e término de cada turno (4 vezes ao dia);
x O piso e as paredes com sujidade devem ser desinfetados com hipoclorito de sódio
a 1% ou outro produto eficaz, no início e término das atividades;
x Para evitar o risco de contaminação cruzada, retirar todos os itens fáceis de tocar,
como revistas, jornais, tablets, folhetos ou catálogos de informações;
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x Não poderá haver a oferta de degustação de produtos aos pacientes (como café,
doces, balas e/ou biscoitos);
x Deverá ser priorizada a modalidade de trabalho remoto para os setores
administrativos, sendo que, caso não seja possível, os trabalhadores deverão
realizar suas atividades administrativas respeitando o distanciamento mínimo de
1,5m entre si e os clientes e/ou pacientes;
x Os serviços odontológicos devem observar adicionalmente:
a) o horário de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 10h às 16h;

b) os pacientes que fizerem parte dos grupos de risco serão atendidos somente para
procedimentos emergenciais e deverão ser agendados para os primeiros horários;

c) acompanhantes só serão permitidos para crianças, idosos, pacientes especiais e/ou
com mobilidade reduzida, sempre utilizando máscaras faciais;

d) deverão ser fornecidos bochechos com peróxido de hidrogênio a 1% ou iodopovidona a
0,2% antes de cada atendimento para reduzir a carga salivar;

e) deverá ser utilizado isolamento com diques de borracha nos procedimentos sempre
que possível e quando o isolamento não for possível, dar preferência a instrumentos
manuais para remoção de cáries e uso de extratores de cálculo ao invés de aparelhos
ultrassônicos, para que se minimize a geração de aerossóis e, preferencialmente, não
utilizar seringa tríplice ou outra peça de mão que possa gerar spray ou aerossóis;

f) deverá ser evitado ao máximo o uso da cuspideira, utilizando sistema de aspiração para
todos os procedimentos;

g) deverá ser utilizado um sistema de sucção eficiente, tal como bomba a vácuo, para que
haja a diminuição da disseminação de aerossóis no ambiente;
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h) não deverão ser utilizada peças de mão sem sistema antirrefluxo, realizando a
descontaminação do sistema de água com hipoclorito de sódio a 1% e drenagem do
reservatório, secando-o no final do procedimento;

i) todas as peças de mão e instrumentais devem passar pelo processo de limpeza e
esterilização, sendo que o material deverá ser esterilizado em autoclaves e as peças de
mão deverão ser autoclavadas para cada paciente e deverão ter válvulas antirrefluxo;

j) deverão ser evitadas radiografias intraorais que estimulam salivação e tosse e adotar
preferencialmente as radiografias panorâmicas ou tomografias, utilizando o fluxo digital
recomendado pelo CRO-BA através da Resolução nº 01/2020.
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ANEXO IX

PROTOCOLO SETORIAL PARA TERMINAIS HIDROVIÁRIOS
Fica definido o seguinte protocolo setorial para os Terminais Hidroviários:
x Deverá ser observado o Protocolo Geral, no que couber.
x Providenciar o controle de acesso, reduzindo a quantidade de usuários e
funcionários de acordo a área do estabelecimento;
x Garantir o controle da área externa e interna dos terminais hidroviários e a
organização das filas para que seja respeitada a distância mínima de 1,5 metros
entre as pessoas.
x

Promover a medição da temperatura dos funcionários diariamente;

x Assegurar a lavagem e desinfecção das superfícies onde usuários e funcionários
circulam;
x Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização
comum (incluindo balcões, interruptores de luz e, maçanetas, puxadores de
armários, entre outros);
x Promover a renovação de ar, regularmente, das salas e espaços fechados, abrindo
as janelas e portas para passagem da correnteza aérea;
x Disponibilizar álcool a 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou
lenços umedecidos) em locais estratégicos como: entrada dos terminais, balcões
de atendimento, para uso trabalhadores e usuários;
x Utilizar lixeiras que não precisem ser abertas manualmente e esvaziá-las várias
vezes ao de forma segura;
x Disponibilizar, nos banheiros, sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis;
x Realizar treinamento com a equipe sobre as medidas preventivas e promover a
conscientização quanto à importância do cumprimento dessas ações;
x As estações de trabalho que não atendam ao distanciamento mínimo devem utilizar
barreiras físicas entre as pessoas, atentando para que as dimensões sejam
suficientes para manter a segurança de todos;
x Caso a implementação de barreiras físicas não seja viável, deve ser fornecida
máscara facial shield para todos os funcionários;
x Deverá ser demarcado no chão as posições de fila (ex: espera ou pagamento) e
assentos de espera/atendimento, respeitando o distanciamento mínimo;
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x Deverá ser evitado o controle de acesso com contato físico (ex: biométrico ou
catracas);
x Deverão ser adotados regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou
flexibilização de horários de entrada, saída e almoço, sempre de forma
padronizada, assim como revezar horários de utilização de espaços comuns (ex.
refeitórios e vestiários);
x Deverá ser priorizado o funcionamento com agendamento prévio e serviços online,
com entrega à domicílio ou retirada no local;
x Deverá ser viabilizado o atendimento diferenciado para grupos de risco a exemplo
do atendimento preferencial e horário exclusivo;
x Deverá ser priorizado o pagamento via transferência digital ou cartão de crédito e
similares;
x As máquinas de pagamento com cartão devem ser revestidas com filme plástico
para facilitar higienização após cada uso;
x O uso de máscara facial é obrigatório para todos (funcionários e usuários);
x O empregador deverá fornecer EPIs e as máscaras faciais em quantidade
adequada para cada trabalhador;
x Deverá ser incentivada a troca diária de uniformes, com fornecimento de
quantidade que o permita que seja realizada a higienização dos mesmos em tempo
hábil;
x Os uniformes e EPIs (capacetes, calçados de segurança, entre outros) somente
devem

ser

reutilizados

se

devidamente

higienizados

com

preparações

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
x Bares, restaurantes e lanchonetes no entorno dos terminais, píers e marinas
permanecerão

fechadas

até

determinação

de

abertura

informada

administração.
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ANEXO X
PROTOCOLO SETORIAL MEIOS DE HOSPEDAGEM
Fica definido o seguinte protocolo setorial para os meios de hospedagem a ser
observado:
x Deverão ser observadas todas as determinações do Protocolo Geral, no que
couber;
x A reabertura dos meios de hospedagem está condicionada a vistoria da Vigilância
Sanitária e das equipes de Fiscalização quanto ao cumprimento dos protocolos;
x Os estabelecimentos devem receber os funcionários da Vigilância Sanitária e
Fiscalização a qualquer momento, sem nenhum tipo de obstrução, sujeito a
penalidades previstas no Art. 4º;
x Os meios de hospedagem deverão buscar obter o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro - do Ministério do Turismo;
x Os meios de hospedagem deverão buscar obter certificado de capacitação de boas
práticas no combate a Covid-19 emitido pelo Sebrae e/ou SENAC;
x A taxa de 70% de ocupação deve ser observada – com exceção para pousadas
com 08 (oito) ou menos quartos que poderão ter 100% de ocupação. O aumento
será gradual de acordo com os indicadores de risco;
x A formatação de triplos e quádruplos, neste primeiro momento, será permitida
somente mediante comprovação de vinculo familiar em linha colateral de 1º grau
respeitando distanciamento mínimo das camas de 1 metro;
x Apenas será permitido a entrada de turistas com reserva comprovada em
pousadas e hotéis que serão verificados se estão aptos para abertura segundo os
protocolos de prevenção a Covid -19;
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x Não será permitido dayuse;
x Não será permitido o aluguel de casas para final de semana ou temporada, a
liberação será gradual de acordo com os indicadores de risco;

x Check-in e check-outs deverão ser realizados de forma segura, com intervalo
mínimo de 2 horas entres eles;
x Aferir a temperatura de todos os hóspedes no ato do check-in e aplicar questionário
sobre sintomas respiratórios. Caso o hóspede apresentar ou referir temperatura
corporal maior ou igual a 37,8° ou sintomas gripais (tosse seca ou produtiva, dor de
garganta, congestão nasal, falta de ar, coriza) encaminhar para atendimento na
Unidade de Saúde local e comunicar a Secretaria da Saúde por meio do ZapCovid
Cairu

(75)

9.9978-5857

e

e-mails

secretaria.saude@cairu.ba.gov.br/

saude.vigilancia@cairu.ba.gov.br;
x Priorizar as ações nos canais de comunicação online se possível: no ato da reserva
(online) estimular a realização do pré check-in contendo informações cadastrais,
anexando dados específicos sobre a saúde do hóspede, ou seja, se o mesmo se
enquadra no grupo de risco e se possui plano de saúde, seguro viagem, no caso
de emergência a quem deve ser contatado. Estes dados são importantes não só
para fins estatísticos do turismo nacional mas, sobretudo, para prevenção do
estabelecimento no caso de o hóspede ter algum problema de saúde durante sua
estada;
x Priorizar o check-in eletrônico ou organizar o atendimento em filas, considerando a
marcação no piso com distanciamento de 2 metros entre as pessoas, e 1,5 m a
partir do balcão e entre os clientes;
x Obrigatório o uso de máscaras faciais não-cirúrgicas para os hóspedes,
disponibilizar para venda na recepção caso o hóspede não tenha;
x Na recepção, reservar canetas para preenchimento de alguma documentação, e
orientar o hóspede a higienizar as mãos antes e depois de manusear este ou
qualquer objeto ou superfície do local;
x Todo material utilizado pelos recepcionistas não deverá ser compartilhado com
clientes e deve ser efetivamente desinfetado com álcool 70%;
x Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados pelos funcionários, como
canetas e pranchetas;
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x O cartão-chave deve ser efetivamente desinfetado com álcool 70% ao ser recebido
e antes de ser reutilizado. Recomenda-se que o recepcionista não pegue o cartão
da mão do hóspede, e sim que o hóspede deposite o cartão-chave em local
específico;
x Remover temporariamente jornais, revistas e livros para evitar infecções cruzadas;
x Sugestão de testagem para detecção do Coronavírus - SARS-CoV-2, de todos
funcionários contratados para abertura do empreendimento, pode ser realizado um
dos seguintes testes: Testes Imunobiológicos (testes rápidos); Testes de Biologia
Molecular (RT- PCR, em tempo real); Sorologia (IgM);
x

Dispor de tapete sanitizante nas entradas do hotel (a solução deve ser de 1 litro de
água e 3 colheres de sopa de hipoclorito de sódio a 2,5%). A troca deve ser
conforme recomendação do fabricante;

x O estabelecimento deverá dispor do Plano de Manutenção Operação e Controle
(PMOC) atualizado (quando possuir condicionadores de ar com capacidade acima
de 60.000 BTU’s), com o respectivo responsável técnico, bem como manter
disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no plano;
assim como manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como:
bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a
difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa
qualidade do ar interno;
a) Está vetado, até determinação em contrário, o funcionamento de aparelhos de ar
condicionado com equipamento central;
x Orientar os hóspedes que evitem as áreas comuns do hotel, salvo quando a
presença nestes locais for de extrema necessidade;
x Interdição de todo o mobiliário comum como sofás, mesas e cadeiras que não
permitam o distanciamento determinado;
x Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPI’s durante a limpeza
dos ambientes: óculos ou face shield, além da máscara facial; avental de contato
ou impermeável; touca; luvas de borracha de cano longo; botas impermeáveis ou
calçados fechados e impermeáveis.
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ÁREAS E ATIVIDADES DE LAZER - ACADEMIA, BAR, PISCINA E SPA
x As áreas comuns como sauna e brinquedoteca

devem estar fechadas, a fim de

evitar aglomeração, até determinação em contrário. Quando houver a autorização
para funcionamento o uso só será autorizado após a liberação pela Vigilância
Sanitária;
x Os espaços e áreas de lazer devem respeitar as normas transversais de
distanciamento físico e higiene sanitária, ressaltando:
a) Academias de ginástica, saunas, solários e espaços de descanso, quando
autorizadas, devem ser usados com agendamento prévio (hora marcada) e após o
uso dos equipamentos os mesmos devem ser desinfetados por profissionais
conforme as normas de limpeza;
b) Importante nesses casos o respeito às normas transversais de distanciamento
social e capacidade de uso pelos hóspedes;
x

Esporte de lazer em áreas ao ar livre devem respeitar os protocolos de higiene e
distanciamento social. Recomenda-se não emprestar equipamentos de lazer;

x Recomenda-se fechar as áreas sem ventilação natural ou ar fresco;
x A Utilização da piscina será conforme o dimensão da área de lazer considerando o
uso de 10m² por pessoa;
a) monitoramento aprimorado do nível de cloro, manutenção do nível de PH
conforme recomendação e garantir a filtragem e desinfecção da água em tempo
hábil;
x

Todos os itens e equipamentos utilizados pelos hóspedes, incluindo chaves,
armários, cabides, equipamentos de ginástica, etc., devem ser limpos e
desinfetados com álcool 70% antes e após o uso;

x

Brinquedos, macas e cadeiras de massagem quando autorizados devem ser limpos
e desinfetados com álcool 70% antes e após cada utilização;

x

Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocado
em local de fácil acesso aos hóspedes;

x

Disponibilizar pano ou papel toalha descartáveis e álcool 70% para higienização de
equipamentos e utensílios de ginástica para uso direto pelos hóspede;

x

Terapeutas de SPA devem usar máscaras cirúrgicas para todos os tratamentos e
luvas para tratamentos específicos (por exemplo: tratamentos faciais);
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x

Todos os colaboradores terceirizados devem ser orientados e devem seguir as
regras apresentadas.
SALÃO DE EVENTOS

x O acesso do hall de entrada deverá incluir tapete contendo produto desinfetante
devidamente registrado na ANVISA;
x

Nas recepções e no balcão de atendimento: disponibilizar equipamentos
dispensadores de álcool em gel 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray,
espuma ou lenços umedecidos) em locais de fácil acesso e visualização para
possibilitar a assepsia dos clientes e colaboradores; contar com sinalização
reforçada com recomendação de cumprimentos e condições de higiene; promover
a desinfecção das superfícies onde os clientes e os funcionários tocam
frequentemente como puxadores, maçanetas de portas, computadores, banco de
espera, banheiros, etc;

x

Organizar horários de entrada dos hospedes de forma a evitar aglomeração de
pessoas e organizar as filas, criando condições de todas as pessoas se manterem
2 metros distantes uma da outra;

x

Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para melhorar a circulação
do ar, auxiliando na ventilação natural do ambiente;

x

A capacidade de operação (quantidade de pessoas) ficará condicionada a 50% de
sua capacidade normal, durante o período que perdurar o estado de emergência.

APARTAMENTOS
x Proceder a limpeza e sanitização completa do apartamento e a substituição de todo
o enxoval (fronha, lençol, sobre lençol, cobertor, capas de colchão/travesseiros/
edredons ou cobertores) no máximo a cada dois dias e toalhas todos os dias;
x Garantir tempo de ventilação natural para apartamentos e corredores de no mínimo
2 horas por dia;
x Adotar medidas eficazes de desinfecção rigorosa com desinfetante e álcool 70% na
área dos apartamentos: desinfecção eficaz de móveis, louças e metais sanitários;
lavar o ralo do chão com desinfetante diluído;

desinfecção dos amenities,

diretórios, aparelhos telefônicos, controles remotos, interruptores e maçanetas
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com álcool 70%; finalizar a limpeza de xícaras, canecas e copos dos quartos com
álcool 70%;
x Manter todas as unidades habitacionais – UH’s em boas condições de ventilação
natural, com portas e janelas abertas e ar condicionado desligado, durante o
processo de limpeza e arrumação e nos apartamentos sem ocupação;
x A limpeza dos apartamentos deve ser feita em duas etapas distintas com a correta
higienização das mãos sempre que necessário:
a) Etapa suja: recolhimento do enxoval, higienização e desinfecção sempre
começando pelo quarto para evitar contaminação biológica do banheiro, utilizando
todos os EPI’s retirando a roupa de cama e acondicionando em embalagem
impermeável que vai direto para lavagem;
b) Etapa limpa: recolocação do enxoval. Essa etapa deve ser feita por outro
colaborador que esteja devidamente higienizado, para evitar contaminação, porém
fazendo uso de todos os EPI’S e procedimentos de limpeza;
x Ao remover a roupa de cama, retirá-la sem sacudir, enrolando-a no sentido de
dentro para fora (Dentro: parte em contato com o colchão. Fora: parte em contato
com o hóspede) fazendo um "embrulho". Recomenda-se não encostar a roupa no
corpo;
x Os travesseiros e colchões devem ter capas de proteção, de preferência
impermeáveis, e as mesmas precisam ser substituídas e desinfetadas a cada troca
de hóspede para evitar contaminação do colchão.
x Os resíduos recolhidos no quarto devem ser acondicionados em saco (respeitando
2/3 da capacidade) que deverá ser fechado e levado ao abrigo de resíduos sólidos;
x Deverá ser realizada limpeza e desinfecção completa da unidade habitacional e de
suas superfícies antes da entrada de novo hóspede. Caso exista caso suspeito em
alguma unidade, o material coletado (resíduo e enxoval) deve ser retirado,
identificado e enviado para área suja do abrigo ou da lavanderia para
processamento imediato em separado;
x Os cobertores devidamente higienizados devem ser ofertados em embalagens
lacradas e higienizadas e substituídos automaticamente junto com o enxoval, a
cada troca de hóspede;
x Utilizar somente produtos para desinfecção de superfícies aprovado pela ANVISA;
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x O uso do frigobar deve ser feito exclusivamente através de venda de kits sob
demanda após o check-in e reposição através do bar com os produtos
devidamente higienizados;
x Os cardápios e outros informativos que estiverem nos apartamentos devem ser
descartáveis, com recursos digitais, plastificados ou impressos em material que
permita higienização a cada troca de hóspede; não utilizar nenhum material gráfico
disposto no apartamento.

LAVANDERIA
x Todas as roupas e enxoval deve ser acondicionada em sacos impermeáveis,
higienizados e lacrados;
x Garantir a ventilação em todas as áreas da governança e lavanderia;
x Aplicar medidas eficazes para garantir a segurança das equipes durante o
processo de lavagem e contagem do enxoval;
x Notificar lavanderia terceirizada que não é permitido deixar pessoas com
problemas de saúde realizar coletas e entregas;
x Limpar e desinfetar frequentemente com álcool 70% portas de equipamentos de
alta utilização (lavadoras e secadoras), bem como equipamentos em geral (ferro de
passar, etc.)

RESTAURANTES QUE FUNCIONEM DENTRO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
x Diminuir a capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja possível
manter distanciamento mínimo entre as mesas (1,5 metros) e cadeiras (1 metro),
como também nos ambientes de espera e filas de caixas, com demarcação no
piso;
x Todo o pessoal de atendimento deverá estar utilizando os devidos EPI’S, relativos
à sua atuação;
x O funcionamento de bar e restaurante do hotel é permitido exclusivamente para
hóspedes desde que seja respeitado o distanciamento mínimo entre os mesmos,
entre si e o atendente;
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x O salão deve ter boas condições de ventilação e garantir o bom funcionamento das
instalações de ventilação mecânica;
x Recomenda-se fechar as áreas sem ventilação natural ou ar fresco.
x Reforçar medidas de desinfecção para os utensílios de mesa e implementar o
sistema de inspeção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 2,5%;
x Manter os talheres e guardanapos embalados individualmente em embalagem
plástica, e manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos
x Se necessário ou solicitado, talheres descartáveis podem ser fornecidos;
x

Devem ser utilizados cardápios descartáveis, com recursos digitais, plastificados,
ou impressos em material que permita higienização a cada troca de cliente ou não
utilizar nenhum material gráfico

x Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos colocado
em local de fácil acesso aos hóspedes;
x

Recomenda-se temporariamente não montar miseenplace de mesa para evitar
contaminações cruzadas, bem como deixar utensílios em local único para retirada
pelos hóspedes;

x Retirar todos os utensílios e limpar saleiros, pimenteiros, mesas e cadeiras com
álcool 70% ou lenços umedecidos desinfetantes após a saída do hóspede;
x Substituir colheres e utensílios de buffet com maior frequência;
x Toda a equipe, e principalmente garçons e cummins, devem estar atentos às
seguintes situações:
a) higienizar as mãos após retirada de louças e utensílios usados;
b) evitar apertos de mãos, ou higienizá-las após contato.
x Recomenda-se priorizar o serviço à la carte ou roomservice;
x Estabelecimentos que trabalhem com sistema de autos serviço (self service)
devem estabelecer funcionários específicos para servir os clientes, mantendo o
máximo de distanciamento possível os talheres de serviço devem ser
manuseados por somente um colaborador devidamente protegido;
x O buffet deve dispor de barreira física de proteção para que evite contaminação e
todos os alimentos precisam de cobertura durante o serviço.
x O serviço de roomservice deve cobrir bandejas, protegendo os alimentos durante o
transporte até a unidade habitacional. Ao término das refeições, os utensílios
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devem ser dispostos do lado de fora do quarto para ser recolhido. O serviço de
café da manhã deve priorizar à la carte ou oferecido em roomservice;
x Deve-se reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas
de produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores;
x Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve higienizar as mãos
corretamente, além de utilizar todos os EPI’s necessários como máscaras,
sapatos antiderrapante, touca e avental impermeável.
x Devem ser utilizados cardápios descartáveis, com recursos digitais, plastificados,
ou impressos em material que permita higienização a cada troca de cliente ou não
utilizar nenhum material gráfico.

COZINHA
x Nutricionista, técnico de alimentos ou instituição de educação profissional deve
realizar palestra de orientação com toda equipe para apresentar e capacitar para
os novos procedimentos;
x Adotar, sob responsabilidade técnica, as suas próprias Boas Práticas de Produção
e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade e atendimento ao
Padrão de Identidade e de Qualidade para Produtos e Serviços na Área de
Alimentos, incluindo as etapas de controle, monitoramento e correção das
irregularidades;
x Os alimentos a serem consumidos crus e ou in natura devem ser submetidos a
processo de higienização e sanitização adequada, com produtos registrados na
ANVISA (hipoclorito de sódio a 1% para utilização em frutas, legumes e verduras
crus);
x Operar estritamente de acordo com o disposto nas normas de Segurança
Alimentar.
x Equipar todas as áreas da cozinha com produto para desinfecção das mãos, como
hipoclorito de sódio a 2,5% (Lembrando que o álcool gel é inflamável);
x Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de
produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores;
x Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as mãos e
desinfetá-las corretamente;
x Orientar e disponibilizar material sobre o correto processo de lavagem das mãos;
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x Notificar fornecedores de que não é permitido deixar pessoas com sintomas gripais
realizar entregas;
x Tomar medidas rigorosas de desinfecção de tábuas de cortar alimentos e utensílios
de cozinha.
x Limpar e desinfetar diariamente, e sempre que necessário, com álcool 70% portas
de equipamentos de alta utilização (fornos, geladeiras, freezers), bem como
equipamentos em geral (batedeiras, liquidificadorese processadores);
x Devem ser realizadas inspeções diárias pela gerência em todas as áreas de
preparo e serviço de alimentos, para garantir que os métodos de limpeza e
higienização sejam seguidos e realizados de modo consistente;
x Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes
compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados,
no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do
estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local
específico e reservados para esse fim;
x Durante a execução das atividades, não é permitido, dentro da cozinha, fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular
dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento;
x Para o colaborador que utilize óculos, sugere-se a implementação de medidas que
garantam a sua correta higienização;
x Celulares não devem ser utilizados na área de manipulação de alimentos;
x O uso de máscaras, óculos ou qualquer outro EPI não substitui os cuidados
básicos de higiene a serem adotados, como a lavagem frequente e correta das
mãos;
x Os manipuladores de alimentos devem proceder à lavagem de mãos com água e
sabonete líquido quando: chegarem ao trabalho e entrarem no setor; antes e após
a manipulação de alimentos; a cada troca de alimentos a serem manipulados
(exemplo: entre manipulação de carnes cruas e vegetais); antes e após ida ao
sanitário; após qualquer interrupção do serviço; imediatamente após a retirada de
luvas, se for necessária a utilização; após tocar materiais contaminados; após
tossir, espirar ou assoar o nariz; após manusear lixo ou outro resíduo; antes e
após manipular alimentos crus; antes de manusear alimentos prontos para
consumo;
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x

Onde não há disponibilidade de pia, é recomendável o uso de preparação
alcoólica líquida ou em gel a 70% para a higienização das mãos, embora não se
exclua, aqui, a limpeza e lavagem das mãos, sempre que se fizer necessário;

x

Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos
daqueles usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que
entrem em contato com o alimento;

x Antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza
das embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando o
risco de contaminação;
x

A desinfecção de superfícies deve ser realizada após a sua limpeza,
principalmente as que tem maior contato e com frequência;

x

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à
base de cloro ou álcool e deve ser regulamentado junto à ANVISA;

x

Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados com água (se possível
quente) e detergente líquido sem ser diluído. Depois, devem ser colocados para
escorrer e, então, friccionados com álcool a 70% embebido em pano descartável;

x

Entregadores só devem entrar no estabelecimento em caso de extrema
necessidade e, se ingressarem, devem fazer a correta higienização das mãos
antes de acessarem a unidade. Os mesmos não devem ter nenhum tipo de
contato físico com os funcionários da unidade. Após o recebimento das matériasprimas, o funcionário deve lavar as mãos e, em seguida, higienizar as
embalagens, antes do armazenamento.

DELIVERY
x Indicar

aos

hóspedes,

somente

delivery

de

alimentos

e

bebidas

em

estabelecimentos formais e que tem autorização da Vigilância Sanitária para
funcionamento;
x O recebimento deve ser feito no lobby ou recepção pelo hóspede.
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CAMPING
x Aferir a temperatura de todos os hóspedes na chegada e saídas diárias. Caso o
passageiro apresentar ou referir temperatura corporal maior ou igual a 37,8° ou
sintomas gripais (tosse seca ou produtiva, dor de garganta, congestão nasal, falta
de ar, coriza) encaminhar para atendimento na Unidade de Saúde local e
comunicar a Secretaria da Saúde por meio do ZapCovid Cairu (75) 9.9978-5857 e
e-mails secretaria.saude@cairu.ba.gov.br/ vigilancia.saude@cairu.ba.gov.br;
x Higienizar com álcool a 70% ou solução de hipoclorito de sódio todas as superfícies
comuns;
x Nas entradas e saídas dos ambientes e dispor, em pontos estratégicos, de material
para higienização com álcool a 70%, para utilização dos clientes.
x Interdição de todo o mobiliário comum como sofás, mesas e cadeiras que não
permitam o distanciamento determinado;
x Barracas devem respeitar o distanciamento de 4 metros de distância;
x Não utilizar nenhum material gráfico para distribuição;
x

Quanto a higienização de banheiros adotar medidas eficazes de desinfecção
rigorosa, duas vezes ao dia, com hipoclorito de sódio e finalizar com desinfetante e
álcool 70%.

Desinfecção eficaz de móveis, louças e metais sanitários e

superficies; Lavar o ralo do chão com desinfetante diluído;
x Quanto às instruções para comercializem alimentos e bebidas devem estar de
acordo com as exigências da Vigilância Sanitária e devidamente regulamentado e
respeitando todas as exigências de distanciamento social e higiene e limpeza;
x Quanto às instruções para comercializem artesanato e outros produtos devem
estar de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária e devidamente
regulamentado e respeitando todas as exigências de distanciamento social e
higiene e limpeza;
x Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPI’s durante a limpeza
dos ambientes: Óculos ou face shield, além da máscara facial; Avental de contato
ou impermeável; Luvas de borracha de cano longo; Botas impermeáveis ou
calçados fechados e impermeáveis.
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PROTOCOLOS ESPECÍFICOS NO CASO DE CONFIRMAÇÃO

DE COVID-19 EM

HÓSPEDES
Considerando que há suspeita de Covid-19 entre os hóspedes dos meios de
hospedagens, sugere-se com as seguintes recomendações:
x Recomenda-se ao empreendimento estabelecer uma área de isolamento para
estes casos, como: ala, bloco, unidade habitacional ou andar que possua menor
trânsito de pessoas e colaboradores;
x O empreendimento deve comunicar imediatamente a situação à Unidade de Saúde
local e notificar a Secretaria da Saúde por meio do ZapCovid Cairu (75) 9.99785857

e

e-mails

secretaria.saude@cairu.ba.gov.br/

saude.vigilancia@cairu.ba.gov.br@;
x O hóspede doente, e todos os seus contatos que dividirem a mesma acomodação,
não deve sair de sua unidade habitacional, devendo comunicar aos profissionais da
área administrativa do hotel formas de contatar seu médico, plano de saúde,caso
possua, a fim de que seja avaliado seu estado de saúde;
x Aguardar as instruções dos profissionais de saúde para tomada de decisões;
x A autoridade local de saúde poderá optar por enviar a pessoa para a unidade de
referência da área ou não, dependendo da situação clínica do doente.
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ANEXO XI
PROTOCOLOS SETORIAL PARA EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS
Fica definido o seguinte protocolo setorial para as embarcações marítimas:
x Deverá ser observado o Protocolo Geral, no que couber.
x As embarcações deverão ser lotadas com apenas 70 % (setenta por cento) de sua
capacidade;
x O uso de máscara facial é obrigatório para todos (tripulantes e passageiros);
x Deverá ser exigido pelo marinheiro responsável pela embarcação que os
passageiros higienizem as mãos com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou
soluções de efeito similar ao acessarem e ao saírem do transporte;
x No momento do embarque deverá ser mantido o distanciamento mínimo obrigatório
e a etiqueta respiratória.
x O descarte de máscaras e lenços deverão ser realizados em uma lixeira com
tampa a ser fechada imediatamente após o uso;
x Os usuários devem adentrar os terminais em fila mantendo o distanciamento de 1,5
metros. Recomenda-se, caso necessário, que os passageiros se acomodem nas
embarcações de 5 em 5.
x Os marinheiros devem estar familiarizados com as medidas de prevenção básica à
Covid -19, como a higiene das mãos, o distanciamento social, as normas de evitar
tocar olhos, nariz e boca e etiqueta respiratória;
x Deverá ser incentivada a lavagem das mãos por parte dos marinheiros a cada
viagem, com água e sabão, por no mínimo 20 segundos;
x A embarcação devera ser higienizada a cada viagem realizada;
x Disponibilizar, nos banheiros (caso tenha), sabonete líquido e toalhas de papel
descartáveis;
x Os banheiros devem ser higienizados a cada viagem (incluindo pias, torneiras,
maçanetas);
x Deverá ser realizado treinamento com os marinheiros sobre os protocolos
aplicáveis à sua atividade, e às práticas de precaução da Covid-19, e promover a
conscientização quanto à importância do cumprimento dessas ações;
x Deverão ser implementadas medidas de comunicação em pontos estratégicos para
marinheiros e passageiros sobre o protocolo, com cartazes, sinais, marcações,
dentre outros;
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x Assegurar a lavagem e desinfecção das superfícies onde usuários do transporte
circulam;
x Promover a medição da temperatura de todos os marinheiros e demais
funcionários antes da primeira viagem do dia;
x Organizar horários de embarque e desembarque de forma a evitar aglomeração de
pessoas e organizar as filas, criando condições de todas as pessoas se manterem
1,5 metros distantes uma da outra;
x Conscientizar os marinheiros e demais funcionários para que tomem as mesmas
medidas de prevenção também fora do ambiente de trabalho;
x Não será permitida a permanência nas dependências nos terminais, píers, marinas
ou empreendimentos de apoio aos terminais. Sendo permitido acesso apenas para
deslocamento de passageiros para a chegada à embarcação e seu retorno.
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ANEXO XII
PROTOCOLO SETORIAL ACADEMIAS DE GINÁSTICA E CONGÊNERES
Fica definido o seguinte protocolo setorial para as academias de ginástica e congêneres a
ser observado:
· Deverão ser observadas todas as determinações do Protocolo Geral, no que couber;
· O limite máximo de ocupação das academias será de 1 cliente a cada 6m2;
· Cada cliente poderá permanecer pelo período máximo de 1 hora por dia;
· O agendamento prévio do horário de treino é obrigatório, sendo vedado o acesso às
academias fora do horário reservado;
· No momento da entrada dos clientes nas academias, um atendente deverá confirmar o
agendamento prévio do horário para realizar a liberação;
· Não devem ser utilizados leitores biométricos para liberação da entrada, que poderá ser
autorizada através da comunicação do CPF ou número de matrícula;
· Sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída
de clientes e demarcados com sinalização no chão, fluxos de circulação interna, de modo
a evitar o cruzamento de pessoas;
· Deverão ser disponibilizados tapetes higienizadores para limpeza dos pés nas entradas
do estabelecimento;
· Os protocolos geral e setorial e a capacidade máxima de pessoas simultâneas na
academia de acordo com este protocolo deverão ser afixadas em locais visíveis ao
público e próximos às entradas dos estabelecimentos;
· Não poderão ser realizados eventos de reabertura;
· O uso de máscaras é obrigatório durante todo o período de permanência dos alunos,
inclusive na realização de atividades aeróbicas e crossfit;
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· Cada aluno deve higienizar o aparelho, equipamento e/ou utensílios antes e após seu
uso, com álcool 70% ou similar, devendo o estabelecimento orientar e fiscalizar seus
alunos;
· Não poderá haver compartilhamento de equipamentos, aparelhos e quaisquer utensílios;
· Proibida a realização de exercícios ou movimentos em dupla, trio ou grupo;
· Deverão ser disponibilizados kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de
musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e produto específico de higienização
para que os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como colchonetes,
halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver orientação para descarte correto e
imediato das toalhas de papel;
· Durante o horário de funcionamento, cada área do estabelecimento deverá ser fechada,
em um intervalo máximo de 2 horas, para limpeza geral e desinfecção dos ambientes;
· Em caso de atividades de crossfit ou semelhante, os equipamentos devem ser de uso
individual e o posicionamento de cada aluno deve ser demarcado no solo, respeitando as
regras de distanciamento mínimo de 2m;
· As aulas de crossfit deverão ter duração máxima de 45 minutos, com intervalo mínimo
de 15 minutos entre elas, para higienização dos equipamentos e dos espaços, sempre
mantendo janelas e portas abertas, quando possível;
· As aulas coletivas terão duração máxima de 45 minutos, com intervalo mínimo de 15
minutos entre elas para higienização dos equipamentos e dos ambientes, e o espaço
de cada aluno deverá ser demarcado no chão, observado o afastamento mínimo de 2m;
· No espaço das aulas coletivas fica proibida a permanência de pessoas que não tenham
agendamento para horário específico;
· Deverá ser comunicado aos clientes que, caso desejem utilizar toalhas ou garrafas de
água, estas serão, obrigatoriamente, de uso pessoal e não poderão ser emprestadas ou
compartilhadas;
· Deverá ser mantido o afastamento entre os equipamentos de, no mínimo, 1,5m de
distância, inclusive esteiras, bicicletas e similares e aqueles que não atendam ao
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distanciamento mínimo deverão ser isolados por meio de barreiras físicas e permanecer
desligados;
· Deverá ser delimitado com marcação no chão o espaço em que cada cliente deve se
exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas, sempre
considerando o distanciamento mínimo de 1,5m;
· Proibido consumo de alimentos no local;
· Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com
água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal, sendo vedado o
uso de secadores de mãos automáticos;
· Próximo a todos os lavatórios, devem ser afixadas instruções sobre a correta
higienização das mãos, inclusive quanto à forma correta de fechamento das torneiras de
acionamento manual;
· Proibido o uso de chuveiros, vestiários, saunas, banhos turcos, jacuzzis, poltronas de
massagem e similares;
· Quando possível, as portas dos sanitários, vestiários e outras áreas de uso comum
deverão permanecer abertas para beneficiar a ventilação e evitar o uso de maçanetas e
puxadores;
· Os bebedouros não poderão ser utilizados;
· Deverá ser permitido, quando solicitado, o congelamento de planos de clientes acima de
60 anos;
· As cantinas poderão vender água para consumo no local, desde que as embalagens
sejam devidamente higienizadas com álcool 70% no momento da venda e os demais
produtos, desde que industrializados e nas embalagens originais do fabricante, poderão
ser comercializados exclusivamente para consumo fora das academias, desde que
higienizados com álcool 70% no ato da venda;
· Quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas para melhorar a ventilação
do local e, no caso de ambiente refrigerado, o sistema deve ser mantido em ventilação,
não podendo ficar no modo de recirculação do ar;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HHN/DJ47K6ZRGXKDUCIH2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Terça-feira
3 de Novembro de 2020
57 - Ano - Nº 4322

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO XIII
PROTOCOLO SETORIAL PARA PASSEIOS TURÍSTICOS VOLTA A ILHA E ENTRE
ILHAS:
x Deverá ser observado o Protocolo Geral, no que couber.
x As embarcações e veículos deverão ser lotadas com apenas 70 % ( setenta por
cento) de sua capacidade;
x O único local permitido para embarque e desembarque de passageiros do passeio
volta a ilha é na terceira praia;
x O uso de máscara facial é obrigatório para todos (tripulantes e passageiros);
x Deverá ser exigido pelo marinheiro responsável pela embarcação que os
passageiros higienizem as mãos com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou
soluções de efeito similar ao acessarem e ao saírem do transporte;
x No momento do embarque
mínimo obrigatório e a etiqueta respiratória;
x O descarte de máscaras e lenços deverão ser realizados em uma lixeira com
tampa disponibilizada pelo transporte a ser fechada imediatamente após o uso e
descartado em local adequado no termino da viagem;
x Os marinheiros

e motoristas devem estar familiarizados com as medidas de

prevenção básica à Covid -19, como a higiene das mãos, o distanciamento social,
as normas de evitar tocar olhos, nariz e boca e etiqueta respiratória;
x Deverá ser incentivada a lavagem das mãos por parte dos marinheiros e motoristas
a cada viagem, com água e sabão, por no mínimo 20 segundos;
x A embarcação devera ser higienizada a cada viagem realizada;
x Disponibilizar, nos banheiros (caso tenha), sabonete líquido e toalhas de papel
descartáveis;
x Os banheiros devem ser higienizados a cada viagem ( incluindo pias, torneiras,
maçanetas);
x Deverão ser implementadas medidas de comunicação em pontos estratégicos para
marinheiros, motoristas e passageiros sobre o protocolo, com cartazes, sinais,
marcações, dentre outros;
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x Assegurar a lavagem e desinfecção das superfícies onde usuários do transporte
circulam;
x Conscientizar os marinheiros , motoristas e demais funcionários para que tomem
as mesmas medidas de prevenção também fora do ambiente de trabalho;
x Não será permitida a permanência nas dependências nos terminais, píer, marinas
ou empreendimentos de apoio aos terminais. Sendo permitido acesso apenas para
deslocamento de passageiros para a chegada a embarcação e seu retorno;
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ANEXO XIV
PROTOCOLO DE REABERTURA DO SETOR DE COMERCIO AMBULANTE E
ARTESANATO
1. Determinações Gerais
x Orientar, de forma apropriada, os clientes para que a adesão de seu público alvo
às regras deste Protocolo seja a maior possível.
x Reforçar a Desinfecção e Limpeza das bancas, toldos, mercadorias e demais
objetos utilizados para a realização do comércio, limitando-se a utilização e
exposição àquilo que for estritamente necessário.
x Os ambulantes que disponibilizem consumo de alimentos deverão, em somatória e
no que couber, seguir as determinações do protocolo correspondente ao setor de
bares e restaurantes.

2. Regras Básicas de Funcionamento e sanitização:
x Não permitir aglomerações de qualquer tipo, inclusive nos arredores das bancas,
mantendo, inclusive seu entorno, limpo e organizado.
x Disponibilizar álcool em gel 70% para uso obrigatório na higienização das mãos. O
produto deve estar em local visível e de fácil acesso.
x Tomar as providências necessárias para preservar o distanciamento social mínimo
de 1,5 metros tanto na área de serviço das bancas, como no local onde se
posicionam os clientes.
x Higienizar as bancadas e produtos expostos com solução sanitizante e/ou álcool
70% diversas vezes por dia, especialmente se houver manipulação por parte de
clientes.
x Manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre bancas.

x Sempre que possível, onde houver filas, sinalizar no solo distanciamento mínimo
de 1,5 metros entre as pessoas.
x Cobrir as máquinas e dispositivos de pagamento com plástico filme e higienizar
após cada utilização.
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x Proibir atividades coletivas cuja prática não permita o distanciamento social
mínimo.
x É obrigatório o uso de máscaras para todos, em tempo integral, enquanto durarem
as atividades.
x Na hora de efetuar a venda, o atendimento será sempre de um cliente por vez.
x Deve-se evitar que as mercadorias sejam tocadas pelos clientes, preferindo-se que
o próprio permissionário ou seu auxiliar exponha a mercadoria ao cliente, sempre
que possível.
x Divulgar amplamente por meio de cartazes ou faixas, banners e panfletos as regras
de segurança sanitária para clientes e frequentadores.
x Deixar em evidência aos clientes, quando possível, a indicação de distanciamento
mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, bem como a orientação sobre o uso
obrigatório de máscaras.
x Orientar o colaborador e cliente para reforçar os procedimentos de higiene, logo
após receber um pagamento em espécie.
x Assegurar-se de que máscaras, luvas (quando for o caso) não sejam
compartilhados entre os permissionários, funcionários ou colaboradores.
x Manter lenços de papel e sacos de lixo próximo aos locais de trabalho dos
colaboradores e permissionários e orientar o uso no caso de tosse ou espirro.
x Orientar os permissionários, auxiliares e equipes sobre o correto descarte de
materiais possivelmente contaminados, bem como a lavagem de mãos após estes
episódios.
x Trocar a máscara utilizada no deslocamento;
x

Lavar e trocar uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos.

x Recomenda-se que não retornem às atividades quaisquer indivíduos integrantes
dos grupos de risco.
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