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Introdução
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Frente ao novo cenário que dispõe esta emergência sanitária global e seu impacto econômico 
e social na atividade turística, o Ministério de Turismo e Esportes da Nação junto ao Instituto 
de Qualidade Turística Argentina (ICTA, na sigla em espanhol), a Câmara Argentina de Turismo 
(CAT), a Federação Argentina de Associações de Empresas de Viagem e Turismo (FAEVYT) e 
as províncias através do Conselho Federal de Turismo elaboraram o “Protocolo COVID-19 para 
Agências de Viagem e Turismo”.

As normas contidas neste protocolo seguem as recomendações estabelecidas pelo Ministério 
de Saúde da Argentina, oferecendo diversas medidas e ações específicas para enfrentar a 
situação atual e ajudar na recuperação da atividade. Seu principal objetivo é resguardar a saúde 
e o bem-estar das pessoas.

Atualmente, nos encontramos perante uma pandemia (epidemia que se propaga em escala 
mundial) provocada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi descoberto recentemente 
e causa a doença COVID-19.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das pessoas infectadas 
se recupera da doença sem necessidade de tratamento hospitalário, 15% são casos moderados 
com internação e 5% requer internação em terapia intensiva. As pessoas idosas e as que sofrem 
de afecções médicas prévias como hipertensão arterial, problemas cardíacos, pulmonares, 
diabetes ou câncer têm mais probabilidades de apresentar quadros graves.

O vírus se transmite de uma pessoa a outra através das gotas de Flügge, procedentes das vias 
respiratórias, que são expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala e por contato 
com as mãos, superfícies ou objetos contaminados. Por esse motivo, é importante manter a 
distância de segurança estabelecida e tomar as precauções de contato.

Na Argentina, o Presidente da Nação, Dr. Alberto Fernández assinou no dia 12 de março de 
2020 o Decreto de Necessidade e Urgência  

N° 260 que contempla a ampliação da Emergência Sanitária (estabelecida pela Lei N° 27.541) 
em virtude da pandemia declarada pela OMS. Posteriormente, uma série de decretos e normas 
complementares foram ditados devido a que a dinâmica de transmissão do vírus adquiriu 
características diferentes em cada província.
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O Decreto 520/2020 estabelece que para todas aquelas regiões onde não existe circulação 
comunitária de SARS-CoV-2 comece a reger o “Distanciamento Social, Preventivo e Obrigatório”, 
ao mesmo tempo que prorroga a medida de “Isolamento Social, Preventivo e Obrigatório” 
para as pessoas que residam nos aglomerados urbanos em que há transmissão comunitária 
do vírus SARS-CoV-2 ou que não cumpram com os parâmetros epidemiológicos e sanitários 
estabelecidos.

Nesta etapa, mantém-se a exigência de um sistema de monitoramento permanente da situação 
que permita acompanhar a evolução da epidemia em cada área geográfica, em função de um 
conjunto de indicadores dinâmicos e criteriosamente selecionados com bases científicas, tanto 
para o “Distanciamento social, preventivo e obrigatório” quanto para o “Isolamento social, 
preventivo e obrigatório”.

O decreto mencionado estabelece que o distanciamento social interpessoal de DOIS (2) metros 
junto à utilização de máscaras, a higiene respiratória, das mãos e de superfícies são medidas 
preventivas para reduzir a transmissão inter-humana do SARS-CoV-2.

A medida rege de 8 a 28 de junho de 2020, inclusive, e prorroga até a mesma data a vigência do 
Decreto N° 297/20, que estabelece o “Isolamento Social, Preventivo e Obrigatório”.

O objetivo desta norma é adotar medidas para conter o impacto da epidemia em cada jurisdição 
e, ao mesmo tempo, facilitar a habilitação de atividades econômicas de maneira paulatina.

O cumprimento das medidas preventivas, bem como o rápido reconhecimento de sinais e 
sintomas junto ao diagnóstico precoce, isolamento, atendimento oportuno de casos suspeitos 
e confirmados, além do cuidado de seus familiares, conviventes e outros contatos próximos 
constituem estratégias centrais para conseguir controlar a pandemia.

Cada jurisdição instrumenta as medidas que considera necessárias em seu território; a situação 
merece que sejam assumidas responsabilidades compartilhadas entre os diferentes níveis do 
Estado, as organizações da sociedade civil, a comunidade e cada habitante do país, dado que 
as ações de cada indivíduo, empresa, instituição ou organismo geram impacto nos resultados 
coletivos.

Em função da normativa vigente, espera-se que este protocolo estabeleça os critérios comuns 
para que as autoridades jurisdicionais implementem seus próprios instrumentos, desde que os 
mesmos garantam as recomendações e normas estabelecidas, contribuindo para uma “nova 
normalidade” na forma de fazer turismo.
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ALCANCE
O documento está organiza em dois capítulos. O primeiro, “Nomenclatura e medidas gerais”, 
contém as recomendações estabelecidas pelo Poder Executivo Nacional e o Ministério de Saúde 
vigentes em relação a medidas preventivas, definição e ações para garantir o distanciamento 
social ou distância de segurança, procedimentos para a higiene respiratória e das mãos, além da 
desinfecção de superfícies e ambientes.

O segundo capítulo, “Particularidades”, oferece as normas particulares de aplicação em agências 
de viagem e turismo enquadradas nas recomendações mencionadas no capítulo precedente e 
atendendo à especificidade da atividade.

As recomendações e normas estabelecidas neste protocolo serão aplicadas em todo o território 
nacional, sujeitas à fase em que se encontre e as medidas vigentes em cada jurisdição.

Dessa forma, são oferecidas diversas medidas e ações específicas para enfrentar a situação 
atual e ajudar na recuperação da atividade.

Seu principal objetivo é resguardar a saúde e o bem-estar de trabalhadores, trabalhadoras e 
turistas.

É imprescindível que aqueles que fazem parte da cadeia de valor do turismo se preparem para 
a etapa pós-COVID-19, em que a forma de viajar, de fazer turismo e as condutas de consumo 
conduzirão a uma “nova normalidade”. Este novo cenário para o sector exige revisar e atualizar 
de maneira integral as gestões operativas de cada serviço.

OBJETIVOS
• Implementar medidas para resguardar a saúde e o bem-estar de trabalhadores, trabalhadoras 

e turistas.
• Dar resposta às necessidades do setor afetado pelas medidas que restringem sua atividade.
• Mitigar e evitar a propagação do vírus.
• Acompanhar as medidas sociais que as autoridades recomendem ou estabeleçam.
• Garantir a continuidade da atividade turística.
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PÚBLICO DESTINATÁRIO
O Protocolo COVID-19 para Agências de Viagem e Turismo destina-se a todas as agências do 
território nacional devidamente registradas na Direção Nacional de Agências de Viagem do 
Ministério de Turismo e Esportes da Nação, com o objetivo de garantir em todos os aspectos 
críticos da prestação de serviços a contenção da propagação do vírus na comunidade e o 
contágio dos turistas e dos trabalhadores de todo o setor.
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CAPÍTULO 1

Nomenclatura e 
medidas gerais
--------------------------------------------------------------------------------------------------

A seguir, serão relacionadas as principais definições sanitárias dispostas nas “Recomendações 
para o desenvolvimento de protocolos durante a pandemia”, do Ministério de Saúde da Argentina, 
com data de 11 de junho de 2020. O documento completo pode ser acessado aqui: http://www.
msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-
para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf

1.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
---

1.1.1. RECOMENDAÇÕES VISUAIS
Colocar, em lugares facilmente visíveis, informações sobre as medidas de distanciamento 
social, a adequada higiene respiratória e das mãos e as recomendações perante a presença 
de sintomas suspeitos de COVID-19. Isso também deve ser complementado com outras 
modalidades (informações na página da Web, redes sociais, por e-mail ou telefone, entre 
outras) para informar os trabalhadores sobre as medidas de higiene e segurança adotadas pela 
instituição. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion

Quanto às características da definição de caso, a mesma se estabelece de maneira dinâmica no 
site: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

1.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Deve ser mantida uma distância mínima entre as pessoas de DOIS (2) metros. Esta medida 
se aplica tanto aos trabalhadores quanto ao público que assista ao estabelecimento (clientes, 
fornecedores etc.).

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendaciones-para-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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As normas e medidas de distanciamento são determinadas e atualizadas de acordo com critérios 
epidemiológicos e sanitários, sujeitas à fase e à normativa superior vigente.

b) Evitar o contato físico ao cumprimentar, como beijos, abraços ou apertos de mão.

c) Evitar reuniões em espaços fechados dentro e fora do espaço de trabalho, inclusive reuniões 
familiares ou com amigos.

d) Não compartilhar chimarrão, talheres nem outros utensílios.

e) O uso de “máscara caseira ou tapa-bocas” não substitui as medidas de distanciamento social 
nem a necessidade de manter a distância interpessoal de segurança, mas pode ser considerada 
como uma medida adicional quando transitoriamente não for possível manter a distância 
de segurança mínima.  “Máscara caseira ou tapa-bocas” refere-se a dispositivos de tecido 
reutilizáveis que devem cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo usados como medida 
adicional para reduzir a possibilidade de transmissão da COVID-19. Para mais informações 
sobre a “máscara caseira ou tapa-bocas”, acesse o site: https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus/poblacion/barbijo

f) Para manter o distanciamento social, é preciso limitar a densidade da ocupação de espaços 
(salas de reunião, escritórios, comedor, cozinha, vestiários, postos de trabalho etc.) a 1 pessoa 
cada 2,25 metros quadrados de espaço circulável. Para isso, é possível utilizar a modalidade de 
reserva do espaço ou de horários predefinidos.  Quando isso não for possível devido a suas 
características, o uso desses espaços deve ser impedido.

g) Caso não seja possível manter a distância mínima de segurança estabelecida entre postos 
de trabalho, deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis de vidro) 
de limpeza fácil e frequente limpeza. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-
publico https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento

1.1.3. HIGIENE DAS MÃOS
a) Todas as pessoas que realizem tarefas em estabelecimentos habilitados, deverão lavar as 
mãos com frequência e obrigatoriamente:

• Ao chegar ao lugar de trabalho.
• Antes e depois de manipular lixo ou resíduos.
• Antes e depois de comer, manipular alimentos e/ou amamentar.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
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• Depois de tocar superfícies públicas (balcões, corrimãos, maçanetas, parapeitos etc.).
• Depois de manipular dinheiro, chaves, animas etc.
• Depois de ir ao banheiro ou de trocar fraldas.
• Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz.

b) Recomenda-se evitar, na medida do possível, levar as mãos ao rosto.

c) Cada local ou estabelecimento deverá contar com lugares apropriado para lavar as mãos de 
maneira adequada e frequente com água e sabão (dispensador de sabonete líquido/espuma, 
toalhas descartáveis ou secadores de mãos). Além disso, deverão ser disponibilizadas soluções a 
base de álcool 70% (por exemplo, álcool em gel). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
atencion-publico

d) É responsabilidade da instituição fornecer os elementos adequados em quantidade 
suficiente e de maneira acessível para a higiene pessoal (lavagem das mãos com sabão, solução 
hidroalcoólica e toalhas de papel).

e) As soluções a base de álcool devem ser usadas somente quando as mãos estiverem limpas. 
Caso contrário, deve ser feita a lavagem com água e sabão.

f) Recomenda-se a lavagem frequente das mãos com uma duração de 40-60 segundos. https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg

g) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex e o nitrilo, não é recomendável o uso de 
luvas, exceto para tarefas específicas, como limpeza ou contato direto com secreções.

1.1.4. HIGIENE RESPIRATÓRIA
a) Utilizar máscara caseira que cubra o nariz, a boca e o queixo em espaços de trabalho e áreas 
comuns. Seu uso não substitui nenhuma das medidas de distanciamento físico nem de higiene.

b) Promover a lavagem da máscara caseira com água e sabão pelo menos uma vez ao dia, e trocá-
la imediatamente se estiver suja ou molhada. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
barbijo

c) Ao tossir ou espirrar, usar um lenço descartável ou cobrir o nariz e a boca com a parte 
interna do cotovelo, se não estiver usando a máscara caseira. Nos dois casos, lavar as mãos 
imediatamente.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
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d) Colocar nas áreas de espera e/ou de alto trânsito cestos de lixo de boca larga e sem tampa 
para jogar os lenços descartáveis utilizados.

1.1.5. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES  
E VENTILAÇÃO DE AMBIENTES
a) É preciso respeitar sempre a normativa vigente sobre limpeza e desinfecção de acordo com 
o setor e a atividade.

b) Desinfectar diariamente as superfícies. A frequência de desinfecção deve ser adequada ao 
trânsito e à acumulação de pessoas, a época do ano e à ventilação dos ambientes.

c) Realizar a limpeza das superfícies com água e detergente antes da desinfecção.

d) Fornecer os elementos necessários para efetuar a limpeza úmida (balde, esfregão, pano, 
água, detergente) e a desinfecção (recipiente, esfregão ou pano, solução de hipoclorito de sódio 
de uso doméstico com concentração de 55 g/L em diluição suficiente para alcançar 500 a 1000 
ppm  de cloro – 100 ml de água sanitária em 10 litros de água).

e) As soluções de água sanitária devem ser utilizadas dentro de 24 horas após o preparo para 
garantir sua eficácia.

f) Ventilar regularmente os ambientes fechados (pelo menos uma vez ao dia), principalmente 
durante o inverno ou em período de baixas temperaturas, para permitir a troca do ar.

g) Não é recomendável borrifar ou aplicar álcool, água sanitária ou
outras soluções desinfetantes sobre roupas, sapatos, sacolas, bolsas ou outros pertences.

h) Não é recomendável o uso de “cabines desinfetantes” ou outro tipo de dispositivos que 
impliquem borrifar soluções desinfetantes sobre as pessoas. Esse tipo de intervenções não só 
não tem sua utilidade comprovada na prevenção da transmissão de vírus respiratórios, como 
seu uso também pode ser associado a potenciais efeitos nocivos. https://www.argentina.
gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
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1.2. MEDIDAS PARA A DETECÇÃO E O MANEJO DOS 
CASOS SUSPEITOS E DE CONTATOS PRÓXIMOS
a) Desenvolver atividades para a identificação de potenciais casos por meio da medição da 
temperatura corporal, fomentando a autoavaliação e realização de questionários simples para 
a detecção de possíveis sintomas antes de entrar no lugar de trabalho.

b) Se for instaurada a medição de temperatura ao entrar na instituição, ela deverá ser realizada 
com termômetros infravermelhos que não impliquem contato físico direto. As pessoas 
encarregadas da medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção 
pessoal apropriado. As especificações do equipamento a utilizar deverão ser detalhadas nas 
recomendações particulares de cada atividade.

c) Não permitir a entrada aos locais ou estabelecimentos onde se desenvolve a atividade de 
pessoas com temperatura maior ou igual a 37,5 °C ou que apresentem sintomas próprios da 
COVID-19.

d) Evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas sintomáticas ou afetadas pela COVID-19 
e seus contatos próximos.

e) Estabelecer medidas a serem adotadas no local ou estabelecimento para isolar uma pessoa 
que manifeste sintomas da COVID-19. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde a 
pessoa com sintomas não tenha contato com outras e espere até ser avaliada adequadamente. 
É preciso proceder de acordo com o estabelecido ou conforme indicado pelas autoridades locais 
de saúde da jurisdição.

f) Em caso de identificação de pessoal com sintomas respiratórios ou febre, entrar em contato 
imediatamente com o Sistema de Emergências de Saúde local para sua avaliação e eventual 
transferência a uma instituição de saúde.  Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas 
à autoridade sanitária local.

Considera-se contato próximo a qualquer pessoa que cumprir com a definição detalhada em: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-
de-contactos

Os contatos próximos cumprirão 14 dias de isolamento domiciliário indefectivelmente e será 
feito um monitoramento estrito dos sintomas. Os 14 dias serão considerados a partir do último 
dia de contato com o caso confirmado. A utilização de elementos de proteção pessoal para cada 
atividade é detalhada em: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
recomendaciones-uso-epp

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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CAPÍTULO 2

Particularidades
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. PESSOAL DO ESTABELECIMENTO
---

2.1.1. CONTROLE PREVENTIVO
Implementar medidas de verificação dos funcionários antes de sua entrada ao trabalho para 
detectar sintomas compatíveis com a COVID-19. Para esse procedimento, sugere-se designar 
responsáveis previamente capacitados para a tarefa. A detecção pode ser obtida através de 
várias técnicas, incluindo equipamento de detecção (como termômetros sem contato) e/ou 
questionários simples.

Se for instaurada a medição de temperatura ao entrar no estabelecimento, ela deverá ser 
realizada com termômetros infravermelhos que não impliquem contato físico direto. As pessoas 
encarregadas da medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção pessoal 
apropriado.

A definição de caso é dinâmica e pode variar conforme a situação epidemiológica. Portanto, é 
recomendável manter-se atualizado e informar os funcionários caso surja alguma mudança. É 
recomendável basear-se nas informações oferecidas pelo Ministério de Saúde da Nação através 
de sua página oficial e adaptar o questionário à definição vigente.

Caso uma pessoa manifeste sintomas da COVID-19, deverão ser estabelecidas medidas a 
serem adotadas para isolá-la. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde a pessoa com 
sintomas não tenha contato com outras e espere até ser avaliada adequadamente.

Em caso de identificação de pessoal com sintomas respiratórios ou febre, entrar em contato 
imediatamente com o Sistema de Emergências local para sua avaliação e eventual transferência 
a uma instituição de saúde. Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas à autoridade 
sanitária local.

O mesmo procedimento deverá ser aplicado no caso de trabalhadores de empresas terceirizadas.
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}Todas as informações sobre os funcionários coletadas nesse contexto são de uso confidencial 
e estão protegidas pela Lei N° 25.326 de Proteção de dados pessoais.

2.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
Comunicar as medidas adotadas para o cumprimento do distanciamento social, capacitar o 
pessoal e verificar sua observância.

Manter, em todos os momentos, a distância interpessoal mínima estabelecida. Não exceder em 
nenhum momento a densidade de ocupação recomendada, estabelecida em uma pessoa cada 
2,25 metros quadrados.

Considerar as medidas de distanciamento social dentro e fora do estabelecimento, em todas 
as áreas comuns, como recepção, salões, corredores, lobby, elevadores, estacionamento e em 
qualquer outro setor onde possa chegar a confluir uma grande quantidade de pessoas de 
maneira simultânea.

Da mesma forma, as agências que compartilhem sua estrutura funcional com outras agências ou 
atividades conexas deverão respeitar as distâncias mínimas e o distanciamento social vigente.

2.1.3. SEGURANÇA E HIGIENE
a) Lavar as mãos regularmente, garantindo que a duração da lavagem oscile entre 40 e 60 
segundos.

b) Disponibilizar álcool em gel nos postos de trabalho onde o pessoal não tenha possibilidade 
de lavar as mãos com água e sabão.

c) Todos os funcionários que tenham contato com clientes deverão utilizar máscaras ou tapa-
bocas, quando isso estiver estipulado na jurisdição.

d) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex e o nitrilo, não é recomendável o uso de 
luvas, exceto para tarefas específicas, como limpeza ou contato direto com secreções.
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2.1.4. CAPACITAÇÃO
Informar e capacitar os trabalhadores e as trabalhadoras sobre como reconhecer os sintomas 
da doença (conforme estabelecido no Decreto 260/2020 art. 15) e as medidas de prevenção 
da COVID-19 de acordo com as informações oficiais comunicadas pelo Ministério da Saúde da 
Nação. Todas as informações divulgadas neste contexto poderão ser baixadas aqui: https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Planificar as atividades, garantindo a capacitação de todo o pessoal.

As capacitações podem ser oferecidas pela própria organização ou por terceiros. Realizá-
las preferencialmente de maneira remota ou, se for presencial, manter sempre a distância 
interpessoal mínima estabelecida.

2.1.5. LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA  
AO LUGAR DE TRABALHO
1) Recomenda-se o uso de meios de transporte individuais (automóvel, bicicleta, entre outros).  
É preciso mantê-lo ventilado para garantir a higiene e a desinfecção de seu interior.

2) Desde que não esteja proibido e caso seja indispensável, o transporte público poderá ser usado 
exclusivamente nas atividades para as que está autorizado, seguindo estas recomendações:
 
• Utilizar máscara caseira ou tapa-bocas o tempo todo.
• Lembrar a importância de uma boa higiene das mãos antes, durante e depois de se locomover.
• Levar sempre um kit de higiene pessoal (sabonete, álcool em gel, lenços descartáveis, toalhas 

para secar as mãos).
• Respeitar a distância mínima recomendada entre as pessoas. Deixar um assento livre entre as 

pessoas.
• Evitar as aglomerações nos pontos de acesso ao transporte a utilizar.

Ao voltar para casa:

• Retirar a máscara pelo elástico, evitando tocar a testa e colocá-la para lavar (ou jogar fora, se 
for descartável).

• Lavar as mãos imediatamente ao entrar e antes de entrar em contato com as superfícies. 
Fonte: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
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2.1.6. IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DE RISCO
Dentro da lista dos funcionários que desenvolvem as atividades, estão isentas do dever de 
assistência ao local de trabalho, de acordo com o estabelecido pelo Poder Executivo Nacional, 
através da Resolução N°207/2020 do Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social, 
artículo 1°, aquelas pessoas cuja presença no lar seja indispensável para o cuidado de crianças 
ou adolescentes e as seguintes pessoas incluídas nos grupos de risco:

• Maiores de sessenta (60) anos de idade, exceto que sejam considerados “pessoal essencial 
para o adequado funcionamento do estabelecimento”.

• Gestantes.
• Pessoas com doença respiratória crônica: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

enfisema congênito, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrose cística e asma 
moderado ou severo.

• Pessoas com doenças cardíacas: Insuficiência cardíaca, doença coronária, valvulopatias e 
cardiopatias congênitas.

• Pessoas com imunodeficiência e estados de imunodepressão.
• Pessoas com diabetes.
• Pessoas com insuficiência renal crônica em diálise ou com expectativas de começar a diálise 

nos seis meses seguintes.
• Pessoas com doença hepática avançada.

É preciso garantir o respeito à privacidade e à confidencialidade das informações médicas 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, com especial atenção às informações relacionada a 
patologias que representem fatores de risco para formas graves de COVID-19. https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores

2.1.7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A fim de contribuir para o distanciamento social ou distância de segurança
vigente, sugere-se alternativas ou formas de organização do trabalho:

a) Promover o teletrabalho.

b) Para aqueles que tenham que trabalhar de modo presencial, recalcar a importância de, 
caso apresentem sintomas (febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, alterações 
no olfato ou no paladar), não ir ao trabalho e notificar os superiores e o serviço de medicina 
do trabalho, além de solicitar atendimento pelo sistema de saúde imediatamente. Utilizar 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores
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como referência para isso a definição de caso vigente do Ministério da Saúde da Nação, 
que é atualizada permanentemente. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19/definicion-de-caso 

c) Organizar o pessoal em grupos de trabalho ou equipes para facilitar uma menor interação 
entre pessoas, de modo a cumprir com o distanciamento estabelecido. Caso não seja possível 
extremar as medidas de proteção sanitárias.

d) Adaptar as diferentes tarefas fundamentais do estabelecimento com base em turnos 
rotativos de trabalho e folgas, quando corresponda, para garantir, durante toda a jornada de 
trabalho (incluindo entrada e saída das instituições, a jornada de trabalho em si e os momentos 
de descanso), a distância mínima entre pessoas estabelecida.

e) Garantir a menor convivência simultânea possível de pessoas em um mesmo espaço físico 
fechado.

f) Escalar o horário de entrada/saída de trabalhadores/as cujas tarefas precisem ser realizadas 
de maneira presencial para evitar aglomerações nos pontos de acesso aos estabelecimentos e 
reduzir a ocupação do transporte público em horário de pico.

g) Dar instruções aos responsáveis e fazer seguimento de cada área para que reduzam ao mínimo 
indispensável a presença dos trabalhadores e das trabalhadoras nos lugares de trabalho.

h) Quando possível, designar horários para usuários, usuárias, clientes e fornecedores de 
maneira eletrônica (por telefone/e-mail). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
atencion-publico

2.1.8. COMITÊ DE CRISE
Recomenda-se estabelecer um comitê de crise formado por todas as partes involucradas, que 
estabeleçam e monitorem o protocolo a seguir, como também os responsáveis por garantir o 
cumprimento do mesmo.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
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2.2. ATENDIMENTO AO CLIENTE
---

2.2.1. ATENDIMENTO AO PÚBLICO
a) Colocar, em lugares facilmente visíveis, informações sobre as medidas de distanciamento 
social, a adequada higiene respiratória e das mãos e as recomendações perante a presença 
de sintomas suspeitos de COVID-19. Isso também deve ser complementado com outras 
modalidades (informações na página da Web, redes sociais, por e-mail ou telefone, entre 
outras) para informar os turistas sobre as medidas de higiene e segurança adotadas pelo 
estabelecimento.

b) Promover a utilização de meios digitais a fim de realizar a maioria das gestões de modo on-
line, inclusive a gestão de pagamentos, o envio de vouchers, faturas, documentação contável, 
reservas, etc. Caso não contar com estes softwares de gestão, recomenda-se coordenar com 
o(a) cliente a forma mais adequada para o envio da informação e documentação.

c) Naqueles casos em que o atendimento precise ser presencial, recomenda-se que sejam 
outorgados horários definidos para evitar a aglomeração de pessoas e facilitar o cumprimento 
do distanciamento social.

d) Usar sempre máscara caseira, tapa-bocas ou viseira protetora, desde o primer contato 
com o(a) visitante, conforme normativa vigente em sua jurisdição. Em caso de utilizar viseira 
protetora ou tapa-bocas reutilizável, desinfetá-los adequadamente depois de cada uso. Em caso 
de visitantes com deficiência auditiva, facilitar a comunicação utilizando viseira transparentes.

e) É necessário limpar e desinfectar frequentemente o balcão de atendimento, evitando o 
excesso de elementos que possam ser manipulados.

f) Para prevenir contágios do pessoal de atendimento, deverá ser evitado todo o tipo de contato 
direto, por exemplo, abraços ou apertos de mãos com clientes ou outros empregados.

g) Uma vez finalizada a reunião, desinfectar as mãos e, dentro do possível, também a mesa 
(lavagem com sabão ou álcool em gel) e as áreas as o(a) cliente teve acesso.

h) Disponibilizar álcool em gel para os(as) clientes ao entrar na agência de viagens e turismo.

i) Os(as) clientes deverão usar máscaras ou tapa-bocas dentro da empresa, quando estiver 
estipulado em sua jurisdição.
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j) Limpar os meios de pagamento eletrônicos com um pano úmido e solução desinfetante em 
cada operação.

2.2.2. GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
EM SEGURANÇA SANITÁRIA
Com o objetivo de oferecer informações precisas e completas, recomenda-se realizar um 
protocolo de informações mínimas que deverão conter pelo menos:

• Condições genais da viagem.
• Condições particulares da viagem.
• Condições de cancelamento ou reprogramação dos serviços, de maneira detalhada.
• Requisitos de vistos e vacinas.
• Caso exista, restrições de entrada aos países de destino.
• Trâmites e ajuda consular para pessoas estrangeiras. Dados dos consulados.
• Permissões para circular. Alojamento temporário de não residentes e pessoas estrangeiras em 

situação de quarentena.
• Dados da empresa.
• Canais de contato.
• Informações atualizadas sobre as restrições impostas pela pandemia.
• Medidas de segurança nas viagens.
• Termos e condições de cada fornecedor envolvido no itinerário.
• Divulgar e assessorar sobre as condições que possam afetar a decisão de compra de serviços 

de viagens.
• Fazer referência somente a fontes oficiais para obter as informações mais atualizadas sobre 

os destinos dos clientes e, por sua vez, alentá-los a consultar essas informações para que 
possam tomar uma decisão informada. 

Além disso, recomenda-se solicitar ao cliente no mínimo o seguinte:

• Dados pessoais.
• Dados de contato.
• Se o(a) cliente desejar informar sobre alguma deficiência, necessidade especial e/ou doenças 

preexistentes.
• Declaração jurada com perguntas vinculadas ao possível contágio de
COVID-19 ou se é uma pessoa considerada parte do grupo de risco.
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2.2.3. SERVIÇO DE ATENDIMENTO PÓS-VENDA
Para reforçar o serviço pós-venda, recomenda-se:

a) Estar informado permanentemente das mudanças que possam chegar a surgir por 
cancelamentos, demoras e outras alterações nas reservas de meios de transporte, alojamentos 
e outros serviços oferecidos pela organização.

b) Estar informado permanentemente das mudanças ou limitações que possam chegar a surgir 
em relação à entrada e saída de pessoas de diferentes províncias ou países.

c) Definir um canal de comunicação eficiente entre a organização e seus clientes para manter 
uma comunicação fluida.

d) Habilitar em plataformas web uma seção de perguntas frequentes e mantê-lo atualizado 
para que os(as) clientes possam ter acesso a essas informações.

e) Definir em conjunto com prestadores e prestadoras de serviços os protocolos adequados 
para gerir de maneira eficiente os cancelamentos, demoras, reprogramações, solicitações de 
documentos, etc.

f) Em qualquer circunstância, informar e acompanhar os(as) clientes durante todo o processo 
que tenham que enfrentar devido às alterações.

2.2.4. SERVIÇOS PRÓPRIOS OU TERCEIRIZADOS
As agências de viagens e turismo deverão se manter informadas sobre os protocolos de higiene 
e segurança sugeridos pelas autoridades competentes para os serviços de transporte, traslados, 
guias etc., sejam esses serviços prestados pela própria agência ou por terceiros.

Para isso, devem ser considerados os Protocolos que o Ministério de Turismo e Esportes dite no 
contexto da COVID-19, para prestadores de serviços turísticos e transporte turístico.
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2.3. ESPAÇOS DO ESTABELECIMENTO
---

2.3.1. DISPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO
a) Dispor o mobiliário dos espaços comuns do estabelecimento respeitando as distâncias 
recomendadas. Caso não seja possível manter a distância mínima de segurança entre postos de 
trabalho, deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis de vidro) de 
limpeza fácil.

b) A disposição das mesas deverá garantir a distância de segurança estabelecida.

c) Indicar a capacidade máxima de pessoas que possam entrar no local ao mesmo tempo de 
acordo com os metros quadrados do espaço que permitam cumprir com a distância social 
regulamentária (uma pessoa cada 2,25 metros quadrados de espaço circulável).

d) Nos elevadores, sugerir o uso individual ou não ocupar mais de 30% da superfície da cabine.  
Essas indicações devem ser legíveis e estar em um lugar visível.

e) Oferecer álcool em gel em todos os espaços comuns e garantir a provisão de água e sabão 
em sanitários, assegurando sua reposição.

2.3.2. ZONAS DE CIRCULAÇÃO
a) Gerar, se o espaço permitir, um sentido de circulação único, designando uma área de entrada 
e outra de saída principal e os diferentes setores da agência, evitando o encontro de pessoas e 
reduzindo a proximidade entre elas.

b) Incorporar sinalização que organize a circulação das pessoas e identifique os diferentes 
espaços.

c) Sinalizar claramente ou bloquear o acesso às áreas que se encontram restringidas.

d) Evitar qualquer tipo de atividade que reúna uma grande quantidade de pessoas e que 
não permita cumprir com o distanciamento social regulamentário, desde que as mesmas não 
estejam autorizadas em sua jurisdição.
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e) Exibir em espaços comuns de circulação as informações oficiais de prevenção e os números 
de telefone que o Ministério da Saúde da Nação e as autoridades locais tiverem determinado 
para a prevenção da COVID-19.

2.4. RECEPÇÃO DE MATERIAL
a) Se contar com fornecedores de materiais, definir um possível cronograma de entrega de 
pedidos.

b) Manter a distância mínima estabelecida de fornecedores e/ou transportadores.

c) Colocar um sistema de desinfecção na porta de entrada da área destinada à recepção de 
mercadoria. Caso exista uma única entrada, recomenda-se limpar e desinfectar com maior 
frequência da área de entrada.

d) Utilizar elementos de proteção, máscara e luvas de látex resistentes para a recepção da 
mercadoria, de acordo com a fase e normativa da jurisdição.

e) Caso a mercadoria entre ao estabelecimento por meio de um carro de transporte, desinfectar 
as rodas do mesmo antes da entrada usando água com hipoclorito de sódio de uso doméstico 
com concentração de 55 g/L em diluição para alcançar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml de 
água sanitária em 10 litros de água.

f) Armazenar os produtos de limpeza e desinfecção em um lugar exclusivo para esse fim. Ele 
deve estar ventilado, ser de fácil acesso para o pessoal e sob nenhuma circunstância pode 
compartilhar estantes ou estar próximo de alimentos, bebidas ou utensílios, nem estar ao 
alcance de crianças ou outras pessoas alheias à organização.

g) Verificar se os produtos adquiridos de higiene e desinfecção contam com a autorização da 
ANMAT. Para mais informações, acesse o site: https://www.argentina.gob.ar/anmat.

h) Garantir a correta dosagem, identificação e data de vencimento dos produtos que requeiram 
ser diluídos. Usar de acordo com as instruções do fabricante.

i) Garantir a integridade e o uso adequado dos produtos que precisem ser reembalados. O novo 
envase deverá ser etiquetado de maneira visível, indicando seu conteúdo e, nos casos que 
corresponda, sua data de nascimento. Além disso, evitar a utilização de garrafas de bebidas ou 
refrescos que possam provocar confusão.

https://www.argentina.gob.ar/anmat
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2.5. TAREFAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
---

2.5.1. GERAIS
a) Limpar e desinfectar com maior frequência das áreas de entrada ao estabelecimento.

b) Manter limpas e desinfectadas as áreas de atendimento ao público pelo menos três vezes 
por dia e de acordo com os horários de entrada/saída e das atividades realizadas.

c) Limpar e desinfectar o posto de trabalho e os elementos de uso diário antes de iniciar as 
atividades, reiterá-lo durante a jornada de trabalho e antes de sair (por exemplo, mesa, cadeira, 
teclado de PC, telefone, materiais, intercomunicadores).

d) Manter registro das tarefas de limpeza.

e) Ventilar de forma diária e recorrente os espaços comuns e restringir o uso daqueles espaços 
que não possam cumprir com esta medida.

f) Planificar as tarefas de limpeza e desinfecção das zonas externas.

g) É necessário limpar e desinfectar frequentemente o balcão de atendimento, evitando o 
excesso de elementos que possam ser manipulados.

h) Quando estiver estipulado o uso de uniforme, lavar com frequência e utilizá-lo exclusivamente 
dentro do estabelecimento. Caso deva sair no horário de trabalho, deverá trocar de roupa 
previamente.

i) Usar produtos de limpeza de um só passo e amônia quaternária em espuma para equipamentos 
eletrônicos.

j) Para as tarefas de limpeza, dispor de solução desinfetante, luvas descartáveis e sacolas de lixo.

2.5.2. EM SANITÁRIOS
a) Limpar e desinfectar frequentemente pisos e paredes de sanitários.
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b) Limpar e desinfectar diariamente as superfícies do banheiro e o vaso sanitário utilizando um 
desinfetante doméstico que contenha água sanitária diluída (10 ml ou 2 colheres de sopa de 
água sanitária em 1 litro de água). Deve ser água sanitária de uso doméstico (com concentração 
de 55 g/L). Se utilizar uma água sanitária comercial com concentração de 25 g/L, colocar duas 
vezes o volume de água sanitária para obter a desinfecção correta, preparada no mesmo dia 
que será utilizada.  A água sanitária diluída deve ser utilizada dentro de 24h, por perde sua 
efetividade. Manter um registro dessas ações.

c) Reforçar a desinfecção de maçanetas, corrimãos, torneiras, botões ou correntes de descarga 
e qualquer elemento de uso e contato frequente.

d) Lavar com abundante água e sabão os panos utilizados para realizar a limpeza e desinfecção 
para garantir que estejam higienizados cada vez que forem utilizados. A limpeza também 
poderá ser feita utilizando material descartável.

e) Manter os setores de sanitários constantemente ventilados.

2.6. MANUTENÇÃO
a) Revisar diariamente o funcionamento e o estado de higiene de dispensadores de sabão, gel 
desinfetante, papel descartável - entre outros-, e consertar ou substituir os equipamentos que 
apresentem falhas.

b) Vigiar o funcionamento de vasos sanitários e torneiras de uso comuns.

c) Revisar o sistema de ar-condicionado e especialmente a limpeza dos filtros.

d) Manter a climatização em uma temperatura ambiente entre 23 e 26 °C,
garantindo a suficiente renovação do ar.

Manter um registro dessas ações.

2.7. RESÍDUOS
a) Fornecer sacolas, cestos e recipientes para o descarte de elementos de proteção pessoal. 
Identificar e sinalizar lugares destinados à disposição de resíduos.
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b) Manter a limpeza e desinfecção dos depósitos de resíduos.

c) Cada vez que se realize a retirada dos resíduos, utilizar luvas (preferentemente descartáveis) 
e proteção respiratória (máscara ou tapa-bocas).

d) Realizar diariamente a disposição e a gestão de resíduos de elementos de proteção pessoal 
de todos os trabalhadores. Recomenda-se adotar as instruções do Ministério da Saúde da 
Nação: “COVID-19. Recomendaciones para la gestión de residuos domiciliarios de pacientes en 
cuarentena”

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-
covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001471cnt-20200403-covid-19_recomendaciones-gestion-residuos-domiciliarios.pdf


@InproturArg

Protocolo COVID-19 Agências de Viagens e Turismo 26
---

DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA A ELABORAÇÃO 
DESTE PROTOCOLO:
- Ministério de Saúde da Nação, Covid-19 Recomendaciones para la elaboración de protocolos 

en el marco de la pandemia, 11 de junho 2020
- FAEVYT Recomendaciones de seguridad sanitaria para agencias de viajes y turismo.
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