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

O Ministério de Turismo e Esportes da Nação, conjuntamente com a Câmara Argentina de 
Turismo (CAT), o Instituto de Qualidade Turística Argentina (ICTA), a Corporação Vitivinícola 
Argentina (COVIAR) e os estados, por meio do Conselho Federal de Turismo, elaboraram o 
presente Anexo ENOTURISMO.

O documento Anexo Enoturismo, é complementar do Protocolo COVID-19 para Prestadores 
Turísticos. Está destinado a todas aquelas adegas e vinícolas que brindam serviços ao turismo 
com o fim de assegurar em todas as áreas vinculadas direta ou indiretamente com a prestação a 
contenção da propagação do vírus na comunidade e a afetação dos turistas e dos trabalhadores. 

As presentes normas estão estruturadas em harmonia com outros protocolos do Ministério de Turismo 
e Esportes da Nação, que tratam-se  de diversas atividades, susceptíveis de ocorrer em âmbitos da 
organização, nos quais a Área de Turismo da Vinícolas deverá remitir-se, quando corresponder.

Até agora, os protocolos COVID-19 para o setor Turístico Argentino, contemplam Prestadores 
Turísticos, Hospedagem Turísticas, Estabelecimentos Gastronômicos, Agências de Viagens 
e Turismo e Turismo de Negócios e Eventos, que estão disponíveis tanto na web oficial do 
Ministério de Turismo e Esportes da Nação, quanto na do Ministério de Saúde da Nação. 
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/protocolos-covid-turismo https://www.
argentina.gob.ar/coronavirus/protocolos 
 
 Atendendo os diferentes impactos e dinâmicas de transmissão do vírus, a vinícola deve contar 
com um método de informação das disposições sanitárias que garanta operar com a versão 
vigente, assegurando seu devido cumprimento, bem como dos requisitos obrigatórios quanto 
às  licenças e habilitações estabelecidas nas normativas de ordem nacional, estadual e municipal.
 
Estas normas sanitárias, orientadas para recuperar o enoturismo em nosso país, buscam ser 
adaptáveis às dissimiles realidades do setor em nossa rica geografia. Cada organização poderá 
customizar estas propostas da maneira que considerar mais adequada para assegurar a tranquilidade 
de visitantes, colaboradores e residentes, brindando segurança no disfrute da atividade turística em 
vinícolas.   É momento de pôr o melhor de cada um e trabalhar em conjunto, com criatividade e 
habilidade, dois valores diferenciadores na criação de produtos enoturísticos inovadores, unificando 
esforços que contribuam de forma mancomuna para a rápida recuperação do setor.

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/protocolos-covid-turismo
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/protocolos
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/protocolos
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1. Medidas 
preventivas
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. ANÁLISE DE RISCOS
a) Recomenda-se avaliar e reduzir o risco potencial identificado durante a prestação de serviço 
turístico, para o qual seria pertinente contar com o apoio de especialistas de Segurança e 
Higiene, pois desempenham um papel de ajuda para a orientação do pessoal da saúde e da 
segurança na avaliação de riscos de COVID-19. 

b) A fim de assegurar o cumprimento das medidas adotadas no presente protocolo, sugere-se 
designar um responsável que garanta à organização a utilização de documentação vigente e 
disponível nos locais de uso, bem como registros, controlados e resguardados. Não descuide 
outros riscos por causa de um enfoque excessivo na COVID-19.

c) Dispor, de forma visível e legível, a lista de referentes de saúde de cada jurisdição. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/referentes

1.2. ELEMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO
a) Os funcionários deverão contar com a proteção facial correspondente e adequada a suas 
tarefas, cobrindo nariz, boca e queixo, bem com, os elementos de proteção individual que forem 
requeridos para a realização de suas tarefas específicas, enquanto as normas da jurisdição/
estado assim o exigir.

b) De acordo com as diversas atividades e serviços existentes dentro da vinícola, sugere-se a 
utilização dos seguintes elementos de proteção individual: 

- Guias e recepcionistas: máscara de proteção facial e protetor facial tipo máscara.
- Pessoal de segurança: máscara de proteção facial e protetor facial tipo máscara.
- Caixa: máscara de proteção facial e protetor facial tipo máscara.
- Pessoal de entrega ou recepção de mercadoria: máscara de proteção facial, protetor facial tipo 

https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/referentes
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máscara e luvas descartáveis para tarefas de limpeza específicas.
- Pessoal administrativo, sem contato com clientes e/ou fornecedores externos: máscara de 

proteção facial.
- Garçons/garçonetes: máscara de proteção facial e protetor facial tipo máscara.
- Pessoal de cozinha e de limpeza: máscara de proteção facial, protetor facial tipo máscara e 

luvas descartáveis.

Ademais, e para assegurar a inclusão dos visitantes com deficiência auditiva, aconselha-se 
utilizar máscaras transparentes que facilitam a comunicação, em particular durante a realização 
da visita guiada.

c) Recomenda-se informar aos visitantes, que para poder entrar e durante o transcurso do 
serviço, deverão usar máscara de proteção facial, cobrindo nariz, boca e queixo, enquanto as 
normas vigentes na jurisdição o exigirem. 

d) Sugere-se analisar e adquirir a quantidade de suprimentos necessários para a adequada 
prestação do serviço, mantendo controle de inventário e das datas de vencimento de qualquer 
material. 

e) Instruir a persona responsável para que entregue materiais e, quando for necessário, explique 
sua colocação e uso adequados. 

f) Fornecer aos trabalhadores o equipamento de proteção individual correto e verificar o uso 
adequado, em conformidade com o estabelecido pela Superintendência de Riscos do Trabalho 
mediante Resolução N° 299/2011. Adicionalmente sugere-se determinar um protocolo de 
recepção e registro de suprimentos.  É possível ter acesso a esta norma no seguinte site: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm   

g) Implementar controles a cargo dos responsáveis de segurança e higiene dos materiais 
mencionados para corroborar sua implementação, exibição se corresponder e utilização correta. 
Para isso deverá contemplar tanto o pessoal próprio quanto o das empresas terceirizadas. 

1.3. DISTANCIAMENTO FÍSICO
a) Sugere-se considerar o desenho e sinalização de percursos de sentido único para evitar o 
encontro de grupos. 

b) Recomenda-se, quando for possível, usar e marcar áreas exteriores como parte de um 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm
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esquema de circuito unidirecional. Nesse aspecto, algumas instalações permitem ordenar a 
circulação de personas em um sentido dentro do edifício ou corredor, e no outro sentido do 
lado de fora, utilizando espaços exteriores para evitar aglomerações e facilitar o cumprimento 
da distância social estabelecida. Se uma área ao ar livre for usada como parte do esquema de 
circuito de circulação, a segurança deverá ser garantida e monitorada.

c) Informar, se forem estipuladas, normas de circulação dentro da vinícola. 

d) Comunicar ao cliente as políticas que a vinícola está tomando para preservar a segurança e 
a saúde dele.

e) Estipular o número máximo de turistas ou visitantes que podem participar da visita guiada 
na vinícola, prestando especial atenção às medidas de distanciamento social vigentes e aos 
espaços físicos a ser utilizados para evitar a saturação e cuidar assim a capacidade de carga.

f) Definir a quantidade de visitas por dia e a duração delas, de modo de garantir a limpeza, 
desinfecção e ventilação dos espaços entre grupos especialmente em salas de degustação, salas 
de recepção e banheiros, administrando assim o tempo de permanência na adega/vinícola, sem 
que isso prejudique a experiência turística.

g) Sugere-se, quando for possível, aprofundar ações de atendimento personalizada e 
individualizada ao enoturista, evitando ou reduzindo a conformação de um grupo.

h) Estabelecer e sinalizar áreas de estacionamento afastados da área de confluência. 

i) Respeitar as medidas de distanciamento estabelecidas nas zonas de estacionamento enquanto 
estiverem vigentes na jurisdição. 

j) Sugerir deixar os agasalhos nos veículos, a fim de evitar o uso de guarda-roupas.

k) Evitar o uso do livro de visitas e formulários impressos de questionários de satisfação ou 
reclamações. Dispor de meios digitais e redes sociais para tal fin.

1.4. TREINAMENTO
a) A fim de complementar o treinamento referido ao reconhecimento de sintomas da doença e 
das medidas de prevenção de COVID-19, sugere-se que a Área de Turismo da Vinícola diagrame 
um Plano de Treinamento do pessoal que inclua pelo menos os cursos disponíveis na plataforma 
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de treinamento do Ministério de Turismo e Esportes.

A. https://campus.yvera.gob.ar/

i. Noções de Higiene e Segurança para Atividades de Turismo.
ii. Gestão Integral do Risco de Desastres para o setor turístico.
iii. Manipulação de Alimentos e Bebidas.
iv. Comunicação e Criatividade em Situações de Crise.

B. Cabe sinalar que, igualmente, encontram-se disponíveis outros cursos, todos eles gratuitos.

b) Recomenda-se registrar e avaliar a eficácia dos treinamentos realizados e seu grau de 
cumprimento. 

https://campus.yvera.gob.ar/
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2. Segurança  
e higiene
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS
a) Sugere-se estabelecer um Plano de limpeza e manutenção de todas as áreas da organização 
a fim de padronizar as ações a realizar e analisar os resultados, reforçando aqueles critérios 
determinados conforme as necessidades observadas.

Sugere-se que o mencionado plano contemple:

- Medidas sugeridas pelo Ministério de Saúde.
- Responsável da limpeza.
- Espaços físicos que devem ser limpos estipulando a frequência. 
- Elementos mínimos que são necessários utilizar.
- Equipamento de proteção individual (EPI) requerido para as operações a realizar.
- Procedimento adequado.
- Controle de cumprimento do plano.

b) Aconselha-se intensificar a sanitização ao ingressar à organização

c) Limpar, desinfetar e ventilar em forma diária e repetida todos os espaços comuns pelo menos 
antes e depois de cada visita, assegurando a renovação total do ar. Sugere-se limitar o acesso 
às áreas  em que não puderem cumprir esta medida.

d) Sinalizar adequadamente as áreas restringidas.

2.2. SANITÁRIOS
a) Limpar e desinfetar frequentemente pisos e paredes dos sanitários. 
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b) Limpar e desinfetar 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 gr/litro). Se utilizar uma água sanitária comercial com concentração de 25 g/l, colocar o 
dobro da medida de água sanitária para obter uma correta desinfecção, preparado no mesmo 
dia que for utilizar. A água sanitária diluída deve utilizar-se dentro das 24 horas dado que perde 
a efetividade. Fazer registro destas ações. 

c) Reforçar a desinfecção de maçanetas, corrimãos, torneiras, descargas, bem como de todo 
elemento de uso e contato frequente. 

d) Lavar com abundante água e sabão os panos utilizados para realizar a limpeza e desinfecção 
a fim de assegurar que estejam higienizados cada vez que forem ser utilizados. Poderá ser 
utilizado também material descartável para realizar a limpeza. 

e) Manter constantemente ventilados setores de sanitários. 

f) Considere estabelecer um espaço de espera fora da área dos sanitários para evitar que varias 
personas juntas fiquem esperando em um lugar fechado.

g) Sugere-se contar, quando for possível, com iluminação, torneiras, vasos sanitários e 
mictórios com sensores a fim de reduzir o contato com interruptores, torneiras ou maçanetas 
diminuindo assim a possibilidade de contágio. Se não for possível a automatização, existem 
diferentes mecanismos que são de fácil acionamento com o cotovelo ou antebraço para evitar 
o uso da mão e diminuem o risco de transmissão. Adicionalmente, ao facilitar o acionamento, 
estas alternativas são de grade ajuda para a utilização por parte de personas com mobilidade 
reduzida nos membros superiores, já que apresentam menor exigência e não é necessária força 
para apertar com as mãos.

h) Sugere-se considerar a indicação de ocupação perto da área de espera do banheiro, garantindo 
a disponibilidade de elementos de higiene tais como sabão líquido e toalhas de papel.

i) Sugere-se utilizar dispensador de toalhas de papel.
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2.3. SERVIÇO AO VISITANTE.  
PONTOS DE SANITIZAÇÃO
Sugere-se estabelecer pontos de sanitização gratuitos de fácil identificação tanto na entrada, 
na saída, quanto durante o percurso no vinhedo e/ou na área produtiva e perto das áreas dos 
sanitários utilizando uma adequada sinalização.

2.4. FORNECEDORES 
a) Dadas as características dos estabelecimentos, sugere-se armar  um documento no qual  
os deveres e responsabilidades das partes envolvidas sejam estabelecidas, definindo o papel 
nos processos e abrangência da responsabilidade no plano sanitário e de biossegurança. Para 
isso deverá buscar-se que exista uniformidade de critérios nas medidas de segurança dos 
funcionários.

b) Sugere-se realizar os pedidos e compras somente a fornecedores autorizados pela vinícola, a 
fim de garantir a rastreabilidade dos elementos.

c) Caso entrem veículos alheios à organização na propriedade requerer o cumprimento do 
Protocolo em Transporte Público e de Carga COVID-19. https://www.argentina.gob.ar/
transporte

d) Sugere-se estabelecer horários de atendimento a fornecedores que não coincidam com os 
horários das reservas de visitas guiadas ao local delimitando-se áreas de descarga e evitando a 
aglomeração de pessoas.

e) A fim de minimizar a presença de personas alheias à organização e evitar a saturação de 
espaços, sugere-se otimizar a quantidade de pedidos, tendo um adequado manejo e controle 
de estoque, com a previsibilidade necessária de tempo, quantidade e urgência. A Área de 
Turismo da Vinícola deverá considerar a existência de restrições que poderiam existir para o 
aprovisionamento de diversos elementos, com as limitantes que isso pode ocasionar. 

f) Sugere-se manter cópia do registro sanitário de fornecedores e habilitações.

https://www.argentina.gob.ar/transporte
https://www.argentina.gob.ar/transporte
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3. Realização  
do serviço 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. RESERVAS 
a) Atento a conjuntura, e enquanto durarem as medidas de distanciamento social obrigatório, 
recomenda-se que só seja possível ingressar à vinícola com reserva feita com anterioridade.

b) Quando a reserva for realizada diretamente, a Área de Turismo da Vinícola poderá estabelecer 
um sistema adequado mediante o qual informem o visitante as medidas de segurança da 
vinícola, bem como a informação e dados que forem requeridos.
     
c) Quando a reserva for realizada por intermediários, eles deverão demonstrar

- Identidade do guia e/ou motorista e demais funcionários acompanhantes. 
- Protocolos de segurança próprios de seus serviços implementados.
- Identidade dos passageiros que transportará e dados de contato de cada um deles (nome 

completo, RG / passaporte, procedência, hospedagem, dados de contato). 

d) Sugere-se convidar cada visitante, guia, motorista e demais funcionários acompanhantes 
a assinar a declaração de que estão cientes e aceitam as medidas de prevenção sanitárias 
estabelecidas, indicando em todo caso que o descumprimento das mencionada medidas será 
motivo de aplicação do direito de admissão. É recomendável que este ponto possa ser realizado 
com anterioridade de modo digital, da maneira que cada organização considerar mais adequada, 
a fim de evitar a manipulação de papel ou outros elementos.

3.2. VISITAS GUIADAS
a) Sugere-se, na medida do possível, diagramar as visitas de tal forma que transcorram em 
espaços abertos ou amplos, respeitando a distância de segurança estabelecida. Para as adegas 
que contem com vinhedos, será uma ocasião propícia para articular ações com os turistas 
nesses espaços. 
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b) Não é recomendável as visitas autoguiadas ou livres pelo vinhedo ou pela adega.

c) É a ocasião de pôr em valor o vinhedo como espaço de uso e disfrute. Quando se oferecerem 
serviços vinculados à arte e ao deporte, todas as pautas estabelecidas pelos Protocolos COVID-19 
para a atividade turística nacional deverão ser levadas em conta. Nesse sentido recomenda-se 
aplicá-los quando oferecerem:

• A ampelografia. Mediante a indução a uma correta identificação e classificação das vides. 
Coloração de folhas e frutos. 

• Utilização dos sentidos. Técnicas de programação de atrações em que seja possível experimentar 
a experiência em vinhedo a través dos sentidos humanos.

• Realização de piquenique na propriedade e degustações ao ar livre, tomando todas as medidas 
de higiene e desinfecção recomendadas.

• Poda, vindima e/ou colheita da fruta.
• Caminhadas/trilhas, corrida, ciclismo ou cavalgadas, devem cumprir os protocolos elaborados 

para este tipo de atividades e as medidas de segurança pertinente, como seguros de cobertura 
de responsabilidade.

• Cursos de degustação de vinhos. Degustações verticais e horizontais em vinhedos.
• Oficinas de cozinha ou harmonização ao ar livre.

d) Caso ofereça atividades complementares ao ar livre deverão ser cumpridas as medidas 
estabelecidas em cada setor respectivamente, por exemplo, gastronomia: cumprir as medidas 
recomendadas no protocolo correspondente.

e) Evitar durante o percurso, a entrega ou empréstimo por parte da adega de acessórios 
desnecessários para a prestação de serviços turísticos, por exemplo, chapéus, guarda-chuvas, 
etc., a fim de impedir a manipulação e atento a dificuldade na sanitização.

f) Caso não possa realizar atividades ao ar livre, e dentro das possibilidades da organização, 
recomenda-se utilizar meios tecnológicos para facilitar o encontro dos turistas com espaços 
reservados da adega (como pode ser a parte produtiva) evitando desta maneira a entrada de 
visitantes a áreas onde se interaja com funcionários ou cuja desinfecção seja complexa. 

g) Sugere-se que os lugares que não possam ser ventilados fiquem excluídos do uso para fins 
turísticos enquanto forem mantidas as medidas de distanciamento. Por isso, é desaconselhável 
a visita à cave, dado que em geral o acesso costuma ser por lugares estreitos e a ventilação é 
reduzida, a menos que possam garantir o distanciamento, espaçado no tempo entre visitas e a 
correta ventilação. Se algum espaço físico importante não estiver disponível durante a visita do 
turista, sala de degustação, cave, etc., comunicá-lo ao visitante na hora da reserva.
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h) Os recursos interpretativos deverão encontrar-se em espaços que permitam guardar a 
distância social entre o visitantes.

i) Sugere-se fomentar o uso de dispositivos próprios do visitante, como aparelhos celulares, 
fones de ouvido, entre outros ou facilitar materiais e dispositivos descartáveis. Se não for 
possível entregar material descartável, deverá ser limpo e desinfetado adequadamente, antes 
e depois de cada uso (caso a limpeza e desinfecção não for possível desaconselha-se o uso).

j) Recomenda-se, caso seja factível e intensificando as medidas de desinfecção, o uso de 
realidade virtual para mostrar o interior da área produtiva.

k) Outros recursos são a utilização de pequenas salas que funcionem como cinema, cumprindo 
as precauções de distanciamento social obrigatório e ventilação estabelecidos, telas, cartazes, 
entre outros.

3.3. VISITA À ÁREA PRODUTIVA
a) Caso ofereça uma visita à parte produtiva, sugere-se preestabelecer e demarcar o circuito que 
utilizará para ingressar à adega visando evitar que o visitante se separe do grupo, estabelecer 
a capacidade de carga do circuito e zelar pelo cumprimento da limpeza e sanitização do lugar 
depois que o grupo tiver passado. 

b) Sugere-se estabelecer, dentro das áreas destinadas à atenção do público “Circuitos de 
circulação interna” visando evitar ou minimizar o contato entre as personas que ingressam e as 
que trabalham na empresa. 

c) Aconselha-se que as salas de recepção ou espera não sejam as mesmas que as salas de 
degustação e/ou vendas. 

d) Recomenda-se delimitar os espaços, colocando cartazes indicativos ou sinalética fácil de 
compreender. Os cartazes informando os protocolos de higiene devem estar colocados na 
língua local e sugere-se que esteja ademais em pelo menos uma língua estrangeira levando em 
conta a principal procedência dos turistas, conforme os segmentos que a Área de Turismo da 
Vinícola maneja.

e) Evitar que os visitantes entrem em contato com os equipamentos de produção impedindo a 
manipulação de tampas, torneiras, tampas de tanques, relógios, grades, etc..
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f) A sinalética deve estar em harmonia, quanto ao formato, localização e tamanho, com o resto 
dos cartazes colocado na adega.

g) Sugere-se colocar material adesivo no piso, de cor chamativa, para setorizar espaços de uso 
e trânsito.

h) Durante a visita guiada à zona produtiva evitar a degustação direta de tonéis, a utilização de 
pipetas, ou técnicas similares.

3.4.  VISITAS SIMULTÂNEAS
a) Desaconselha-se a realização de visitas simultâneas quando não for possível garantir as 
normas estabelecidas nos presentes Protocolos. 

b) Caso realize visitas simultâneas, deverão ser cumpridas todas as medidas sanitárias 
preventivas dispostas, e deverão prever-se em especial as seguintes premissas de segurança:

• Recepção e organização dos grupos em lugares separados.
• Evitar que os grupos se encontrem durante a visita às instalações ou na hora da degustação 

ou especialmente quando deverem circular por espaços reduzidos. 
• Evitar o efeito funil na hora da venda: Deverão ser estabelecidos o tempo e métodos para 

garantir que os grupos não se encontrarão na hora de ir à sala de venda.
• Prever tempo suficiente para a limpeza e higiene das áreas destinadas aos grupos. 

3.5.  SALA DE DEGUSTAÇÃO
a) Grupos: Caso receba grupos, deve ser estabelecida a quantidade máxima de pessoas por 
mesa com base no distanciamento social e na densidade por metro quadrado estabelecidos e 
considerar cada grupo uma ilha de serviço. Caso os espaços que disponíveis sejam reduzidos, 
recomenda-se que a degustação não seja programada em áreas de alto trânsito ou de circulação 
de pessoas alheias ao setor de turismo. 

b) A degustação: Na atual conjuntura, é um momento muito crítico. Por isso, recomendam-se 
as seguintes normas de segurança: 

1. Sugerir ao visitante não retirar a máscara de proteção facial, mas baixá-la para o queixo, com 
o fim de evitar manipulá-la. Antes disso, lavar as mãos. Indicar a maneira adequada de realizar 
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a manipulação da máscara, conforme as indicações do Ministério da Saúde da Nação.

2. Procurar realizar a degustação otimizando o tempo. Quanto mais reduzida for a duração 
menor será a possibilidade de contágio. Sugere-se que não dure mais do que 15 minutos.

3. Utilizar identificadores individuais nas taças de vinho.

4. Sugere-se não permitir trocar o assento designado, compartilhar as taças ou tocar os 
diferentes elementos.

5. Determinar e estabelecer o espaço de modo que permita o distanciamento social mínimo 
estabelecido entre os participantes.  

6. Prever a disponibilidade de álcool em gel para limpeza e sanitização das mãos dos turistas. 

7. Os funcionários deverão higienizar as mãos com água e sabão, se possível, em forma visível 
diante dos visitantes para transmitir tranquilidade.

8. Para a distribuição das taças, recomenda-se estabelecer uma metodologia que assegure uma 
mínima manipulação antes da entrega ao visitante. Por exemplo, abrir a caixa das taças, utilizar 
embalagem fechada, incluir a taça no preço de visita e que o turista a leve como lembrança, 
entre outras possíveis ações.

9. Para o serviço de acompanhamentos, aperitivos, bolachas, etc., ou outros produtos que 
cortejem a degustação ou harmonização, aconselha-se armar pacotes individuais e selados. De 
não ser possível, colocá-los em pratos ou recipientes de uso individual, cujo armado recomenda-
se realizar diante do turista. O que não for consumido, deverá ser descartado.

10. Evitar que o bico da garrafa toque a taça na hora do serviço. 

11. Evitar o uso de corta-gotas.

12. Caso use baldes para cuspir, propõe-se que sejam individuais com uma solução de água 
com água sanitária. Intensificar as medidas de limpeza e higiene por parte do pessoal idóneo 
concluída a degustação.

13. Sugere-se não permitir a manipulação da garrafa por parte do visitante.

14. Caso conte com máquina dispensadora de vinho por taça, higienizá-la depois de cada 
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grupo de visitantes utilizando preparação alcoólica. Não é aconselhável que a máquina seja 
manipulada diretamente pelo turista ou visitante. 

15. Desaconselha-se o uso de toalhas de mesa. Caso as utilize, deverão ser descartáveis. 
Recomenda-se utilizar jogos americanos de papel.

16. Limpeza posterior: Ao finalizar a degustação o pessoal de limpeza deverá: 

- Ingressar à sala com equipamento de proteção individual (EPI). 
- Retirar as taças e baldes e colocá-los em cestas de plástico. 
- Levar as taças para lavar. 
- Verter os líquidos no ralo.
- Proceder à lavagem a temperatura e desinfecção dos baldes com vapor ou água com água 

sanitária.

17. Sugere-se a utilização de elementos descartáveis, se possível, biodegradáveis.

18. A organização deverá assegurar a quantidade e disponibilidade suficiente de taças e 
utensílios para a degustação com base nas seguintes medidas de segurança: 

- Mínima manipulação das taças antes de entregá-las ao turista.
- Evitar a contaminação cruzada.
- Uso de cestas de plástico para transportas as taças e louça, dado que este material é fácil de 

limpar e higienizar. Sugere-se não usar as caixas de papelão para as taças.

19. Recomenda-se cumprimentar o estipulado em:  https://www.argentina.gob.ar/desinfectantes-
de-superficies-criterios-y-procedimientos-extraordinarios-para-el-registro-en-el

20. Caso utilize taças de vidro ou cristal deverá proceder-se à lavagem com água quente e 
preparação de água e sabão ou detergente e enxaguá-las com suficiente água corrente quente. 
Se for possível, realizar a lavagem das taças com lava-louça com vapor quente.

21. Para limpar de taças e decantadores deverá ser utilizado papel para secar descartável 
embebido em preparação alcoólica (70% álcool e 30% água).

22. Levar em consideração que a limpeza não substitui a lavagem das taças ou utensílios. 

23. Depois de desinfetar as taças, recomenda-se guardar em um lugar limpo, sanitizado, e 
sinalizado evitando a manipulação desnecessária.  Aconselha-se o uso de cestas de plástico 

https://www.argentina.gob.ar/desinfectantes-de-superficies-criterios-y-procedimientos-extraordinarios-para-el-registro-en-el
https://www.argentina.gob.ar/desinfectantes-de-superficies-criterios-y-procedimientos-extraordinarios-para-el-registro-en-el
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desinfetados e fechados hermeticamente, com o fim de evitar uma possível contaminação.

24. O pessoal que realizar a limpeza deverá usar máscaras e luvas descartáveis e estar 
devidamente treinado para manipular alimentos e bebidas.

3.6. SALÃO DE VENDAS
a) Recomenda-se agilizar o processo de vendas estabelecendo promoções pré-montadas pela 
Área de Turismo da Bodega. 

b) Contar com exposição dos produtos em vitrines fechadas, com lista de preços visíveis, a fim 
de evitar que o visitante os manipule. Se não for possível o uso de vitrines fechadas, utilizar 
prateleiras expostas atrás do colaborador a cargo da venda.

c) O distanciamento social mínimo estabelecido deve ser mantido em todo momento.

d) Sugere-se, quando for possível, o uso de meios eletrônicos de pagamento a fim de evitar 
a manipulação de dinheiro. Evitar a entrega de notas fiscais ou tickets em mãos e remiti-los 
eletronicamente.

3.7. SERVIÇO DE GASTRONOMIA
a) As organizações que oferecerem serviços gastronômicos deverão aplicar o protocolo 
COVID-19 para estabelecimentos gastronômicos.

No entanto, e atendendo as particularidades da atividade enoturística, deverá ser considerada 
a quantidade de mesas e a distribuição com base no distanciamento social e a densidade por 
metro quadrado estabelecidos. 

b) Deverá ser estabelecida a quantidade máxima de pessoas por mesa, sugere-se não no 
máximo 4 personas e considerar cada mesa como uma ilha de serviço. 

c) Recomenda-se definir, identificar e marcar os espaços de circulação dos visitantes, chegada, 
saída, movimentos normais de deslocamento entre as mesas, bem como a circulação do pessoal 
de serviço. 

d) Os garçons/garçonetes deverão respeitar as medidas quanto à lavagem das mãos, sanitização 
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e outras questões de acordo com o que o protocolo COVID-19 determina para estabelecimentos 
gastronômicos. 

e) Os garçons/garçonetes deverão utilizar o equipamento de proteção individual e uniforme 
estabelecidos.

f) Minimizar o contato direto entre as personas.

3.8. GESTÃO DE EVENTOS 
a) Apesar de que muitas vinícolas que prestam serviços turísticos oferecem a realização de 
eventos, desaconselha-se incluí-los em razão da dificuldade de implementação eficiente das 
ações preventivas.

b) Porém, e caso a organização decida abrir as portas para eventos sociais ou empresariais, 
depois de habilitada a atividade na jurisdição/estado, recomenda-se: 

- Verificar a autorização pública nacional e por jurisdição para a realização de eventos.
- Responder a todos os padrões de limpeza e higiene previsto neste documento e no principal 

Protocolo COVID-19 para Prestadores Turísticos.
- Manter um registro de visitantes com os dados para contato.  
- Comunicar as medidas de segurança da adega a todos os convidados de maneira confiável 

antes da realização do evento.
- Cumprir o Protocolo Covid-19 Turismo de Negócios e Eventos do Ministério de Turismo e 

Esportes da Nação.

3.9. SERVIÇO DE BUFFET
a) Tanto no que diz respeito à utilização de proteção individual quanto às áreas circundantes, 
como a sala para montar e empratar, cozinha, banheiro dos funcionários, sala de cozinha e 
limpeza, área de estoque e refrigeração de alimentos e suprimentos, entre outros, o serviço de 
buffet deverá respeitar integramente as normas estipuladas no presente protocolo. 

b) O serviço de buffet deverá apresentar a lista das pessoas contratadas devidamente 
habilitadas.

c) Controlar a aplicação das normas de higiene e boas práticas de manipulação de alimentos, 
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vestimenta e medidas de segurança, reforçando o sistema de rastreabilidade para matérias 
primas e produtos elaborados.

d Sanitizar e desinfetar os produtos e embalagens antes de guardá-los na geladeira, câmaras 
de frio ou depósitos. Retirar as embalagens originais quando for possível.

e) Não permitir a entrada na cozinha de funcionários que não estiverem involucrado na 
elaboração de alimentos, armazenagem e envio.

f) O serviço de buffet deve ser feito de forma escalonada e diagramado pensando em pequenos 
grupos ou ilhas de serviços. 

g) Evitar qualquer concentração de personas.

h) Sugere-se que a comida seja embalada com filme e selada antes de ser consumida, 
descartando o que for devolvido das mesas ou ilhas.

3.10. TRABALHO EM CLUSTER
a) Com a finalidade de apoiar o esforço das adegas visando à reabertura da atividade, estimula-
se conformar estratégias de comercialização, promoção e articulação de produtos turísticos 
em conjunto com seus pares, de modo a oferecer uma experiência turística mais completa 
e integradora. Para isso, sugere-se a identificação das fortalezas de cada organização a fim 
de apresentar um produto turístico integrado mediante o qual essas características sejam 
postas em valor juntamente com as de outros prestadores. Desta maneira, reduzem-se custos, 
operacionalidade e tempo de permanência em cada vinícola.

b) Igualmente, sugere-se integrar outros prestadores turísticos vinculados à atividade, 
gastronômicos, hospedagem, entre outros, que prestem um serviço focado no mesmo 
segmento que a Área de Turismo da Vinícola e que evidenciem de maneira confiável o devido 
cumprimento dos protocolos de segurança de acordo com a sua atividade. 
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