
MANUAL DE OPERAÇÃO PARA HOTEL-RURAL 

Desenvolvido em conjunto com a Pousada Gaia Viva, Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria
Municipal de Saúde de Igaratá, biomédica Dra. Helen Oliveira Prianti Mendes (CRBM 16385) e
médica veterinária Renata Bicego Batista Moreno (CRMV -SP 38965).

#TurismoSaudável #TurismoSustentável

As  dificuldades  encontradas  atualmente  no  turismo  de  lazer,  4  meses  após  o  início  da
pandemia, está colocando em risco gravíssimo a segurança financeira e jurídica de diversos
hotéis.  A  perspectiva  de  abertura  100% está  longe  de  vista  e,  até  lá,  acrescentaremos à
estatística mais e mais falências e desempregos. 

A Pousada Gaia Viva olha para sua equipe com grande respeito, vide o salário mínimo na
empresa ser a partir de 2500 reais, independentemente do cargo. Respeitamos os descansos
semanais e sempre olhamos para o bem-estar deles. Somos uma empresa de pequeno porte
que emprega mais de 30 funcionários, mais do que a capacidade de clientes que recebemos.
Esta pandemia não pode acabar com uma empresa admirada por seus clientes e funcionários! 

O modelo de negócio da Gaia Viva compreende, em sua estrutura física, um amplo espaço
verde com mata nativa, pasto, lagos e gramados. Cada chalé possui entrada e saída individual
direta para o ambiente externo, sem necessidade de cruzamento em qualquer tipo de corredor.
Ademais,  nosso  refeitório  é  totalmente  aberto,  sem  portas,  somente  com  telhado.  Não
recebemos humanos menores de 15 anos e, em concomitância com as instalações existentes,
torna um ambiente extremamente controlável.

Se não agirmos neste momento com sensatez e inteligência, estaremos todos do turismo de
lazer fadados ao fracasso e lançados à própria sorte. Criemos nossa sorte então.

Este manual  técnico apresentará um respaldo de alta segurança,  jamais implementado por
qualquer  empresa  ou  entidade  pública,  muito  provavelmente  devido  aos  custos  altos
envolvidos, mas que são de suma importância para atingirmos o mais alto índice de segurança.

Iniciaremos com a cartilha técnica para meios de hospedagem emitida pela equipe do Plano
São Paulo, que já engloba vários aspectos técnicos em biossegurança que serão seguidos:

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Protocolos setoriais

I. Setor: Meios de hospedagem

Subsetor: Geral

Protocolos:



1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Durante  a  realização  de  “serviço  de  quarto”,  o
garçom/copeiro  não  deve  acessar  a  unidade  do
cliente, entregando a bandeja ao cliente em frente
ao respectivo quarto.

Recomendável Recomendável

Para  o  serviço  de  coffee  break,  devem  ser
considerados kits individuais para reduzir o contato
de pessoas próximas às mesas de serviço.

Recomendável Recomendável

Para  restaurantes  com espaços  reduzidos,  deve-se
considerar a reserva de horários junto do cliente de
forma antecipada.

Recomendável Recomendável

É proibido formação de filas para solicitação e 
retirada do alimento pelo próprio hóspede em local 
de cocção visível.

N/A Recomendável

A  recomendação  é  que  o  hóspede  não  tenha
nenhum  contato  com  o  alimento,  que  estará
protegido e não deverá ficar exposto ao ambiente.
Recomenda-se que o serviço de alimentos e bebidas
seja  entregue  no ato  de  consumo do hóspede  na
mesa,  servido  de  forma  empratada  ou  com
pequenas porções personalizadas.

N/A Recomendável

Brinquedotecas  devem  permanecer  fechadas
durante a reabertura das atividades.  Atividades ao
ar  livre  podem  ser  incentivadas,  desde  que
respeitem a distância mínima recomendada.

N/A Recomendável

Providenciar o afastamento de mobiliário em áreas
de  lazer  (espreguiçadeiras,  esteiras,  mesas  etc.)  e
orientar os hóspedes para que evitem aglomerações
e os móveis devem ser afastados um dos outros.

N/A Recomendável

Deve ser dado atendimento preferencial às pessoas
do  grupo  de  risco,  em todos os  setores  do hotel,
garantindo um fluxo ágil  para  que  permaneçam o
mínimo  de  tempo  possível  na  recepção  do
estabelecimento.

Recomendável Recomendável

2. HIGIENE PESSOAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

A equipe de serviço de quarto deve cobrir bandejas,
protegendo os alimentos durante o transporte até a
unidade habitacional e, ao término das refeições, os
utensílios devem ser dispostos do lado de fora do
quarto (no corredor, ao lado da porta) pelo hóspede,
para que sejam recolhidos.

Recomendável Recomendável

Os uniformes da equipe de governança (equipe de
higiene e lavanderia) devem ser lavados no hotel ou

Recomendável Recomendável



em lavanderia terceirizada.

Toda  a  equipe  de  front  office,  principalmente
mensageiros e manobristas, deve higienizar as mãos
após carregar malas e bagagens,  utilizando água e
sabão ou, na impossibilidade, álcool em gel 70%.

Recomendável Recomendável

Manobristas  devem  higienizar  volante,  botões,
maçaneta, sensor/chave do carro antes de dirigir o
veículo  e  na  entrega  ao  cliente.  Além  disso,  a
higienização  das  mãos  com  água  e  sabão  ou,  na
impossibilidade,  álcool  em  gel  70%   deve  ser
realizada antes e depois de cada carro manobrado e
o  uso  de  máscara  deve  ser  essencial  durante  o
trajeto e manobra.

Recomendável Recomendável

O  mensageiro  deve  higienizar  a  alça  da  mala,  o
puxador do zíper e o cadeado/lacre antes e depois
de realizar a entrega.

Recomendável Recomendável

 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Remover  o  lixo  com  frequência,  de  forma  a  não
gerar  acúmulo,  utilizando  procedimentos  seguros
para  prevenção  de  contaminações  e  contágio.
Todas as lixeiras devem ter sacos plásticos a fim de
evitar que fluidos corpóreos tenham contato com a
lixeira.

Recomendável N/A

Remover objetos de uso tipicamente compartilhado
(como  jornais, revistas e livros) de espaços comuns
e dos quartos para evitar a contaminação indireta.

Recomendável Recomendável

O  cartão-chave  deve  ser  efetivamente  higienizado
ao ser recebido e antes de ser reutilizado. No check-
out, recomenda-se que o recepcionista não pegue o
cartão da mão do hóspede, e sim que o hóspede o
deposite em local específico. 

Recomendável Recomendável

Retirar todos os utensílios de mesas de restaurantes
de  hospedes  e  refeitórios  de  funcionários
imediatamente  após  a  desocupação  e  proceder  a
higienização dos mesmos apos a saída do cliente. 
Dê preferência para o uso de sachês descartáveis.

Recomendável Recomendável

Manter  todas  as  unidades  habitacionais  em  boas
condições  de  higiene  durante  o  processo  de
higienização, deixando portas e janelas abertas e ar
condicionado desligado.

Recomendável Recomendável

Oferecer ao hóspede no check-in um extenso pacote
de  produtos  no  frigobar,  reduzindo  assim  a
necessidade  de  reabastecimento  e  a  presença  de
colaboradores no quarto.

Recomendável Recomendável



Ao final da estadia do hóspede, deverá ser realizada
limpeza e desinfecção completa do apartamento e
superfícies, antes da entrada de novo hóspede.

Recomendável Recomendável

Os  talheres  utilizados  nos  refeitórios  devem  ser
entregues junto com o prato pelo auxiliar ou copeira
ou embalados individualmente.

Recomendável N/A

Devem  ser  realizadas  inspeções  diárias  pela
liderança 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, conforme manual interno.

Recomendável N/A

4. COMUNICAÇÃO

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

O  hóspede  deve  receber  informações  sobre  novos
protocolos de saúde, bem como deve informar sobre
sua condição  e  estado de saúde,  indicando  se  está
dentro do grupo de risco (idosos, diabéticos etc.) e se
possui plano de saúde.

Recomendável Recomendável

5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Realizar a aferição de temperatura dos funcionários
no início do turno e dos hóspedes no check-in.

Recomendável Recomendável





Este é o manual para meios de hospedagem do Plano São Paulo. Mas iremos além! Vejamos:

1 - MONITORAMENTO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS 

1.1 - Os funcionários de atendimento direto ao público passarão pelos seguintes testes junto ao
laboratório Qualyclin para detecção de alteração sanguínea:

a) Inicialmente, passarão por teste específico para Covid-19 (IgG e IgM)

b) Durante a operação da pousada, realizarão laudos laboratoriais de exames de sangue (PCR,
LDH e Hemograma) a cada 5 dias;

c)  Aqueles  que tiverem qualquer  alteração ou sintomas,  passarão por  exame de detecção
específico para Covid-19 novamente.

1.2  -  Os  funcionários  atingidos  pelo  Covid  ficarão  afastados  e  monitorados,  voltando  ao
trabalho somente após laudos detectarem a não presença do vírus e alta médica.

1.3 - Afererir-se-á a temperatura (limite de 37,4 graus Célcios) na chegada e saída do trabalho,
com  respectiva  anotação  em  caderno.  Os  que  estiverem  com  37,5  ou  cima,  serão
encaminhados ao pronto socorro municipal. 

1.4 - Todos os exames e anotações serão enviados por meio eletrônico para a secretaria de
saúde e de vigilância sanitária do município de Igaratá.

1.5 - Todos os funcionários usarão máscara n95, PFF-2 ou com tecido que siga a ISO 18184
(tecido com íons de prata que são bactericidas e viruscidas).

1.6 – Uma biomédica dará treinamento para que utilizem corretamente os EPI’s.

1.8  -  Todos  os  funcionários  serão  responsáveis  por  fiscalizar  as  normas  sanitárias  deste
manual.

2 – CONDUTA E MONITORAMENTO DE SAÚDE DOS HÓSPEDES

2.1 – O hóspede só poderá adentrar na pousada munido de laudo laboratorial certificado pela
ANVISA expedido no dia do check-in, e será aceito apenas o  Teste Rápido AG emitido no
mesmo dia do check-in que ateste a não-contaminação. Não serão aceitos testes de farmácia.

2.2 – O hóspede que for ficar mais de 4 dias terá de refazer o teste para continuar na pousada.

2.3 – O hóspede terá sua temperatura aferida na chegada e nos demais dias da estadia, com
consequente anotação.

2.4 – Todos os laudos e anotações sobre os hóspedes serão enviados à secretaria de saúde e
de vigilância municipal de Igaratá por meio eletrônico.

2.5 – Serão disponibilizadas máscaras n95 ou com tecido que siga a ISO 18184 (tecidos com
íons de prata que são bactericidas e viruscidas) para a utilização dos hóspedes.



2.6 – O hóspede trará o próprio travesseiro.

2.7 – O hóspede receberá todo o apoio e cartilhas técnicas já antes de se hospedar, assim
como este manual.

2.8 – O hóspede, no ato do check-in, se submeterá e concordará com todas as regras e que
seus exames serão enviados ao poder público.

3 – DESCARTE DE LIXO INFECTANTE

A  pousada  contratará  uma  empresa  para  realizar  a  coleta  de  lixo  infectante,  como  EPI’s
descartados. Cada chalé contará com uma lixeira com saco de lixo, devidamente identificados.
As camareiras centralizarão em uma lixeira central específica e lacrada para a retirada pela
empresa responsável.

4 – ENTREGA DE MERCADORIAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

O salão de jogos será destinado ao recebimento de mercadorias. Será disposta uma mesa
grande onde os entregadores, previamente aferidos a temperatura e higienizado os calçados,
pés e mãos, disporão as mercadorias fora de sacolas. A responsável pelo salão irá aspergir
quaternário de amônia de quinta geração em cima das mercadorias que deverão estar em suas
embalagens plásticas fechadas originais. 

A manipulação de alimentos seguirá as técnicas já aplicadas pela pousada que é condizente
com o manual de boas práticas sanitárias, visto que nossa equipe também participou do curso
promovido pela vigilância sanitária municipal (sanitização de verduras, frutas, não servir carne
não-cozida, uso de toucas etc).

ROTINA DE HOSPEDAGEM

O hóspede será recebido na portaria pelo gerente e já terá sua temperatura aferida dentro do
carro. Antes de abrir a porta, apresentará o exame ao gerente que, estando de acordo com
este manual, poderá liberar o hóspede para descer do veículo. 

Ao descer, passará os calçados por uma solução de quaternário de amônia de quinta geração
e se encaminhará para uma pia com água quente e sabão para a lavagem das mãos e rosto. 

Feito o check-in, será encaminhado ao chalé onde receberá instruções e a cartilha com regras
de segurança a serem seguidas, vide a cartilha do “meios de hospedagem”. 

As refeições serão agendadas e o salão terá restrição de circulação, ficando cada mesa com
distância mínima de 2 metros entre cada uma e seguiremos as demais recomendações da
Cartilha  Estadual.  Além disso,  os  hóspedes  também podem contar  com nosso  serviço  de
quarto que será realizado de acordo com a Cartilha Estadual.

Nossa característica de hospedagem é que os humanos se hospedem obrigatoriamente com
seus  cães  de  estimação.  De  acordo  com  a  Organização  Pan  Americana  da  Saúde,
Organização Mundial da Saúde e o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública
Veterinária, em sua “Declaração conjunta sobre o novo coronavírus e cães e gatos” (disponível
neste  link), não há nenhum indício sobre a transmissão nesses animais. De qualquer forma,

http://shorturl.at/cuS48


recomendaremos que não se faça carinhos em cães de outras pessoas, apesar de ser quase
irresistível.

Para a limpeza diária de seu chalé, o hóspede deverá deixá-lo com portas e janelas abertas.
Após 1 hora, uma camareira entrará vestida com avental impermeável, face shield, máscara,
óculos com proteção lateral, bota de borracha e luva. Será aspergido quaternário de amônia de
quinta geração no chão, sanitários e maçanetas. Se o enxoval tiver de ser trocado, o mesmo
também será  aspergido para a retirada. Após a aspersão, entrará a segunda camareira para
finalizar a limpeza com esfregão MOP. Se após o check-out não for entrar outro hóspede,
haverá um aguardo mínimo de 3 horas para as camareiras entrarem no chalé que deverá estar
aberto e ventilado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este manual visa o bem-estar geral de todos e ajudará no controle desta pandemia, visto que
realizar-se-ão diversos exames de clientes e funcionários. O poder público municipal terá pela
primeira vez uma parceria forte de monitoramento de dados e terá a liberdade de agir conforme
achar necessário. Nossa empresa terá as porteiras sempre abertas aos agentes públicos.

Nossos clientes vêm para fins de manutenção da saúde mental e biológica (desestressar e
realizar atividades físicas), o destino deles é a Gaia Viva, não o entorno, portanto, mais um
ponto positivo para o controle do vírus.

Temos capacidade para receber mais de 150 pessoas em diversos formatos de hospedagem.
Vamos receber no máximo 30, dentro de um espaço de mais de 100 mil metros quadrados.

Contamos com o apoio do laboratório Qualyclin, de Igaratá, que possui atendimento 24h, todos
os dias, participante do Programa Nacional de Controle de Qualidade, associado à Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, possui equipe técnica certificada e conta com apoio de médico
infectologista com mais de 48 anos de atuação profissional na área.

Com  inteligência  e  parceria  nós  vamos  passar  por  esta  pandemia  sendo  exemplo  de
sustentabilidade para outras empresas e municípios! 

Figura 1: 100 mil metros quadrados Figura 2: Acomodações com entradas indi-
viduais pelo lado externo

Figura 3: Restaurante sem portas e janelas, 
amplo e arejado, com agendamento de ho-
rários e espaçamento entre mesas



Igaratá, 07 de julho de 2020

__________________________________                               ______________________________

Helen Oliveira Prianti Mendes                                                    Konrad Erich Stapf Bruch

Biomédica (CRBM 16385)                                                            Pousada Gaia Viva

___________________________________

Renata Bicego Batista Moreno
Médica Veterinária CRMV-SP: 38965


