ONDE O VENTO SOPRA

PLANO AMPLIADO DE SEGURANÇA SANITÁRIA
E CONTENÇÃO AO COVID-19
Medidas de controle de cunho administrativo ou estrutural, para minimizar a
exposição dos colaboradores e clientes a riscos no ambiente, bem como a
propagação dos casos para a população em geral.
A pousada incluiu no seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), conforme NR 7, os riscos ocupacionais da COVID-19 no ambiente de
trabalho, haja vista que no PCMSO enquadra-se os vários tipos de riscos: acidentes,
ergonômicos, físicos, químicos e os biológicos, este último incluindo a COVID-19,
classificado pela ANVISA como risco 3.
Este documento foi elaborado de acordo com o Decreto 19.040 de 19/06/2020 do
Governo do Estado do Piauí, que aprova o Protocolo Geral de Recomendações
Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente à Pandemia.
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NOSSOS PROTOCOLOS DETALHADOS
POR CADA ÁREA DE ATENDIMENTO
1

Cuidados Gerais;

2

Cuidados Recepção;

3

Cuidados Hospedagem – Chalés;

4

Cuidados Alimentos e Bebidas – Compras;

5

Cuidados Áreas de Lazer;

6

Cuidados Recursos Humanos;

7

Adequação Estrutural.
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CUIDADOS GERAIS

•

Divulgaremos na entrada e no interior da pousada, tanto áreas sociais quanto áreas de
colaboradores, por meio de cartazes, sinalização no chão, nas cadeiras e barreiras de proteção
física, medidas que devem ser observadas pelos funcionários, prestadores de serviços e clientes
para minimizar os riscos de contágio de COVID-19;

Averiguaremos na entrada de hóspedes, através de medição de
temperatura se há suspeita de COVID-19, indicando futura estada ou
visita caso estejam com suspeita;

• Disponibilizaremos lavatórios e álcool em gel 70% para uso dos funcionários, prestadores de
serviços e clientes em pontos estratégicos e de fácil acesso para higiene das mãos, principalmente
na entrada e saída de locais de grande movimentação;

•

Exigiremos o uso de máscara por todos os funcionários e prestadores de serviços,
especialmente os envolvidos na preparação e serviços de alimentos, fornecendo aos mesmos
preferencialmente máscaras descartáveis. No caso de máscaras de tecido de uso não profissional,
orientaremos quanto ao uso adequado e higienização;
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CUIDADOS GERAIS
Em áreas sociais, será reduzida a quantidade de sofás, mesas,
cadeiras ou espreguiçadeiras, diminuindo o número de pessoas no
local em no mínimo 50% da capacidade habitual, buscando guardar
a distância mínima de 2 metros entre os clientes;

•

Para clientes de um mesmo grupo familiar (que estejam num mesmo apartamento), não se
aplica a distância de 2 metros. Essa distância é recomendada para clientes de diferentes grupos
familiares;

•

Propiciamos boa ventilação nos ambientes, mantendo portas e janelas abertas, e em caso de
ambiente climatizado, realizaremos a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, inclusive
filtros e dutos;

•

Retiramos temporariamente todos os livros e revistas (tanto de áreas sociais quanto de
apartamentos) para evitar contaminação cruzada. Os banheiros sociais serão higienizados no
mínimo a cada 2 horas. Colocaremos de forma visível o controle dos horários das limpezas com
assinatura do colaborador que efetuou a limpeza;

• Inserimos ALERTAS VISUAIS, SONOROS e outros meios de comunicação na entrada dos serviços
e em locais estratégicos com orientações e todas as medidas a serem adotadas pelos
trabalhadores e clientes visando à sua proteção individual e prevenção contra o Novo Coronavírus.
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CUIDADOS GERAIS

•

Superfícies de toque (corrimãos de escadas, maçanetas, trincos de portas de acesso de pessoas,
bancadas e mesas) serão higienizadas no mínimo a cada 3 horas, durante o período de
funcionamento e sempre quando do início das atividades;

•

O recebimento de dinheiro, cartões e outras formas de pagamento deverá ocorrer em área
específica e os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos ou
produtos não embalados. O pagamento em espécie será evitado, estimulamos pagamentos via
transferência ou cartões;

•

Todos os equipamentos de trabalho devem ser higienizados quando um novo colaborador for
assumir o posto de trabalho;
Higienizar após cada utilização os equipamentos e utensílios utilizados
no serviço ou colocados à disposição dos clientes, como máquinas de
recebimentos, cardápios, comandas, dentre outros, preferencialmente
com álcool 70%, água sanitária ou hipoclorito a 1%;

•

A empresa disponibiliza insumos e implantará constantemente ações para minimizar riscos no
ambiente laboral, como itens e orientações para higiene pessoal e de objetos; fornecer
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a atividade exercida; adequação
quanto a ventilação dos ambientes, bebedouros, forma de pagamento e disponibilização de
refeições aos colaboradores.
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CUIDADOS RECEPÇÃO

Medição de temperatura no acesso, tanto hóspedes quanto
colaboradores, utilizando Termômetro Digital Laser Infravermelho.

•

Enquanto durar a determinação do Estado do Piauí sobre obrigatoriedade de máscaras,
hóspedes que eventualmente chegarem sem máscaras será explicada a obrigatoriedade e
disponibilizadas as máscaras necessárias;

•

Organizamos os balcões das recepções com linha de distanciamento para atendimento no
balcão de no mínimo 1 metro e indicando no piso o local de espera do próximo cliente a uma
distância mínima de 2 metros;

•

Em caso de formação de filas, a recepção orientará as pessoas a manter o distanciamento
mínimo de 2 metros. Criamos um canal de comunicação via WhatasApp para evitar o contato
físico entre as pessoas, manter os hóspedes informados sobre as medidas de prevenção adotadas
e facilitar o atendimento às solicitações dos mesmos;
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CUIDADOS RECEPÇÃO

As chaves devem ser desinfetadas com álcool 70% antes de serem
entregues ao hóspede e o mesmo depositará, no ato do checkout,
as chaves utilizadas em uma urna específica, para posterior
desinfecção antes de serem reutilizadas;

•

O recepcionista será responsável pela higienização das chaves com álcool 70% e por
envelopá-las em saco plásticos antes de serem entregues ao hóspede;

• As máquinas de recebimento por cartão de crédito devem ser recobertas por filme plástico e
higienizadas a cada uso. Assim como equipamentos de uso comum, como teclados, telas e
monitores devem ser desinfetados com álcool 70% assim que um recepcionista assumir a
posição higienizadas a cada uso;

•

Canetas usadas pelos recepcionistas para assinatura de documentos, assim como os rádios
comunicadores, são de uso individual e não devem ser compartilhadas.
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CUIDADOS HOSPEDAGEM: CHALÉS

Nota Técnica 007/20 de Orientações gerais e medidas específicas para prevenção da
disseminação do Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 (causador da COVID-19) para os hotéis do
estado do Piauí:

• Os chalés serão limpos e desinfectados, após esse procedimento serão LACRADOS e apenas o
próprio hóspede que romperá esse lacre.
• A Pousada agora conta com aparelho nebulizador sanitizante para garantir a rigorosa
desinfecção de chalés, bagagens e ambientes sociais. Os mesmos serão utilizados por
profissionais treinados e regularizados pela ANVISA.

Mudança no padrão de serviço:
- Os itens de frigobar serão retirados, mas estarão disponíveis para pedido via whatsapp.

Chalés dos meios de hospedagem são por definição locais restritos ao hóspede e seus
acompanhantes, portanto não são locais de aglomeração e, além disso, o distanciamento
dos nossos chalés proporciona segurança aos hóspedes e colaboradores;
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CUIDADOS HOSPEDAGEM: CHALÉS

•

As camareiras já utilizam EPI (equipamentos de proteção individual) que as protegem de
eventual contaminação e será incluso o avental e máscaras. Reforçaremos a obrigatoriedade do
uso;

• A limpeza dos chalés apenas será feita sem a presença do hóspede (apartamentos ocupados,
camareira oferecerá outro horário para limpeza);

• A limpeza do chalé será feita com as janelas abertas e ar-condicionado desligado;

Será feita desinfecção de todas superfícies de contato dos chalés,
como bancadas, aparelhos telefônicos, controles remotos,
interruptores, maçanetas e outros com produto à base de álcool 70%;

• Travesseiros extras, cobertores, toalha e demais rouparias estarão em embalagens lacradas;
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CUIDADOS HOSPEDAGEM: CHALÉS

• Funcionários responsáveis pela limpeza dos chalés serão treinados para retirada de todo enxoval
usado, inclusive protetores de colchão e travesseiros, no final da estadia dos hóspedes,
ensacando-as de acordo com as novas normas e acondicionando em local predeterminado antes
de ser encaminhada a lavanderia;

• Ao final da estadia do hóspede fazer limpeza e desinfecção completa do chalé;
• Remoção de objetos compartilhados (jornais, revistas, informativos, etc.) dos espaços comuns e
dos chalés. Todos os itens irrelevantes, como excesso de decoração, papeis, e publicidade serão
removidos dos chalés;

•

Ao final da estada do hóspede, será realizada limpeza e desinfecção completa do chalé e
superfícies. Antes da entrada de novo hóspede o chalé será lacrado (com fita explicativa de todos
procedimentos adotados) e somente o hóspede poderá retirar o lacre;

•

No checkout, todos itens de frigobar serão desinfectados para a remontagem do kit na
configuração padrão dos chalés. Após a montagem do frigobar e sua correta desinfecção o
mesmo será lacrado garantindo a segurança no manuseio dos produtos disponíveis pelo cliente;

• Os equipamentos de trabalho das camareiras são de uso individual e serão desinfectados
a cada uso;
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CUIDADOS: ALIMENTOS & BEBIDAS
Os bares e restaurantes resguardarão o distanciamento social com
placas determinando o uso de mesas alternadas, diminuindo o
número de pessoas no local em no mínimo 50% da capacidade
habitual, buscando guardar a distância mínima recomendada de 2
metros entre os consumidores de diferentes grupos familiares;

• Os bares e restaurantes, quando autorizado o seu funcionamento, seguirão rigorosamente as
orientações específicas para o serviço realizado tanto no atendimento aos clientes quanto na
preparação dos alimentos. Disponibilizamos cardápios nas plataformas digitais da pousada para
evitar o uso e circulação de papéis;

•

Manteremos os talheres higienizados e devidamente embalados junto com guardanapos, de
forma individualizada, a fim de evitar contaminação cruzada;

•

Sal, açúcar, adoçante, manteiga e geleia, entre outros, serão em embalagens descartáveis,
evitando contaminação cruzada.
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CUIDADOS: ALIMENTOS & BEBIDAS

• Cardápios dos menus pré-estabelecidos do café da manhã também serão disponibilizados nas
plataformas digitais da pousada, facilitando o acesso e escolha diária pelo hóspede;

• Os garçons colocarão os itens sempre sobre a mesa, sem dar diretamente na mão dos clientes;
• Distanciamento no Room Service – as bandejas serão transportadas com os alimentos cobertos,
protegendo os mesmos até o chalé. Ao término das refeições, os utensílios devem ser recolhidos
e higienizados imediatamente;

• A entrega de produtos e alimentos por fornecedores será feita exclusivamente para o pessoal
treinado (setor de compras e estoque) para a correta manipulação, desinfecção e
acondicionamento das compras;
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CUIDADOS: ÁREA DE LAZER

•

O uso da piscina está autorizado, seguindo as recomendações de distanciamento entre grupos
familiares com o controle de distância entre cadeiras e espreguiçadeiras;

•

Será fortalecido o protocolo de higienização e controle da qualidade da água da piscina. Porém,
o vírus da COVID-19 não sobrevive em água com cloro;

• A recreação infantil estará suspensa no período que seguem as regras de distanciamento social;
•

Os garçons do bar da piscina seguem todas as recomendações de higiene e desinfecção de
utensílios e bebidas recomendados neste protocolo e nas normas técnicas específicas para tal
serviço.
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RECURSOS HUMANOS

•

TODOS COLABORADORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS ORIENTADOS
SOBRE SINTOMAS
Todas as pessoas que diariamente entram em nossa pousada (colaboradores, fornecedores e
prestadores de serviços) são orientados a permanecer em casa, se apresentarem alguns dos
sintomas da COVID-19 ou tenham contato com alguém suspeito de COVID-19 a menos de 14 dias.
Medimos as temperaturas de todos diariamente na entrada e já orientamos os que apresentarem
temperatura a partir de 37,5 graus centígrados.

• EXPLICAÇÃO SOBRE AS FORMAS DE CONTÁGIO
Todos colaboradores recebem explicação sobre as formas de contágio, com as normas de convívio
social (evitar apertos de mão, evitar contatos, não compartilhamento de objetos e utensílios com
os colegas de trabalho, lavagem constante das mãos, entre outros cuidados). Uso de máscara
obrigatório, em especial trabalhadores das áreas de preparação e serviço de alimentação.

• TREINAMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA
Além das orientações gerais, os treinamentos incluem atividades práticas para treino dos
protocolos, já que a correta desinfecção de superfícies críticas exige não apenas a aplicação de
produtos adequados, mas também a quantidade correta e o tempo de ação de cada produto.

• INSPEÇÕES DIÁRIAS SOBRE PROTOCOLOS A SEREM SEGUIDOS
Não apenas treinamos, como as supervisões constantemente averiguam se EPI (equipamentos
individuais de proteção) estão efetivamente sendo utilizados, se as higienizações das mãos,
utensílios e demais protocolos estão sendo realizados.
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RECURSOS HUMANOS

•

Será aplicado diariamente o QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL DE MONITORAMENTO DA SAÚDE DOS
TRABALHADORES, segundo determinação do Governo do Estado do Piauí:

Realizar diariamente medição de temperatura com termômetro a laser ou outro
termômetro, sem contato com a pessoa, em todos os trabalhadores antes de iniciar suas
atividades laborais e garantir o imediato afastamento dos trabalhadores que apresentarem febre.
Os termômetros periodicamente calibrado e aferido, para evitar fornecer informações erradas.
1. Apresenta alguns destes sintomas?
( ) febre ( ) Coriza ( ) Tosse ( ) Ausência de paladar ( ) Dor garganta ( ) Dor abdominal / barriga / diarreia
( ) Dor no corpo / mialgia
2. Esteve contato com pessoa(s) com COVID-19 nos últimos dias?
( ) Sim ( ) Não
Em caso positivo, mora na mesma residência? _________________________________

•

Os funcionários serão orientados quanto ao uso do controle de ponto manual e serão adotadas
flexibilização dos horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas mínimas, alterações
de jornadas e revezamentos de turnos.

•

Os colaboradores que se enquadram nos grupos de risco são orientados a permanecer na
própria residência para realização de trabalho em domicílio/remoto, retornando de forma
gradativa até que o quadro epidemiológico seja favorável; aos primeiros sinais de sintomas, os
colaboradores serão afastados e encaminhados ao serviço de saúde de acordo com o fluxograma
municipal e serão orientados a baixar o Aplicativo Monitora COVID-19, ferramenta gratuita
disponível para consultas médicas via celular, a qual conta com profissionais treinados e
habilitados de diversas especialidades para realizar o primeiro atendimento.
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ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL

•

A nossa recepção foi interamente reformada afim de proporcionar aos nossos clientes maior
distanciamento social:
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Todos os cuidados para sua segurança
foram tomados.
Sua próxima estada será fundamental para
mantermos nossos colaboradores
e economia local funcionando.
Aguardamos você de braços abertos!

Documento sujeito a alterações de acordo com os atos normativos publicados pelo Governo do Estado.
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